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DATUM
2019-05-13 

1/6
DIARIENUMMER
KS/2019:117-109

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

Uppföljning av hur förvaltningen verkställt kommunstyrelsens beslut

2018
Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2018:71

Uppdrag att revidera föreskrifter 
för medelsförvaltningen i Burlövs 
kommun (finanspolicy)

KSAU beslutade 2018-01-16, § 10

att uppdra åt kommunledningskontoret att upprät-
ta förslag till reviderade föreskrifter för medelsför-
valtningen i Burlövs kommun (finanspolicy).

Beredning av ärendet pågår och ärendet behandlas preliminärt av KF 2019-09-16. 
(Not. 2019-05-13)

KS/2018:68

Förnyat planuppdrag för detalj-
plan för Åkarp 4:235, Östragård

PLU beslutade 2018-02-05, § 6

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Förvaltningen inväntar att sökanden ska inkomma med underlag i ärendet. 
(Not. 2019-05-13) 

KS/2017:831

Föredragning av utredning av 
förvaltningsorganisationen

KSAU beslutade 2018-03-05, § 36

att uppdra åt kommundirektören att utarbeta un-
derlag för beslut avseende ny förvaltningsorganisa-
tion, att gälla från och med den 1 januari 2019

att uppdra åt kommundirektören att utreda möjlig-
heterna till samverkan på området för miljö- och 
byggavdelningens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-07, § 64, att en ny förvaltning, kommunlednings-
förvaltningen, skulle inrättas från och med den 1 januari 2019. Den nya organisationen 
är införd i enlighet med KS beslut. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-13)

Analys pågår avseende samverkan. (Not. 2019-05-13)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2016:415

Jordmassor på bullervall mellan 
Gränsvägen och E6 i Åkarp

KS beslutade 2018-03-05, § 34

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
teckna avtal med Trafikverket om utförandet i en-
lighet med i ärendet redovisat förslag

Avtal har tecknats mellan kommunen och Trafikverket om att fylla på jordmassor på 
befintlig vall. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-04-26)

KS/2017:831

Förslag till ny förvaltningsorgani-
sation

KS beslutade 2018-05-07, § 64

att den nya förvaltningsorganisationen ska utvärde-
ras år 2022

KS/2017:813

Framställan om att inleda detalj-
planearbetet för en ny F–6-skola i 
Åkarp

KS beslutade 2018-06-04, § 80

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga 
en ny F–6-skola för ca 350 elever invid Östragår-
dens förskola

Arbetet påbörjades men sedan beslutade fullmäktige 2019-03-25, § 13, att projekte-
ring av F‒6-skola i Åkarp ska flyttas framåt i avvaktan på utbildnings- och kulturnämn-
dens lokalförsörjningsplan, och att istället uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja de-
taljplanearbete och förprojektering för att ta fram system-handlingar för F–6-skola i 
Kronetorpstaden. Beslutet är upphävt. (Not. 2019-05-10)

KS/2018:387

Förlängning av bullervall mellan 
Sockervägen och E6 i Åkarp

KS beslutade 2018-06-04, § 82

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
teckna avtal med Trafikverket om utförandet av en 
förlängning av bullervallen mellan E6 och Sockervä-
gen i Åkarp

Kommunen har lämnat beställning till Trafikverket att förlänga bullervallen längs 
Sockervägen. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-04-26)

KS/2018:412

Beslut om styrgrupp och delega-
tion för hantering av sockerbru-
kets lokaler och mark

KSAU beslutade 2018-08-28, § 93

att uppdra åt kommunledningskontoret att inleda 
förhandlingar med Nordic Sugar AB om överlåtelse 
av mark och lokaler i Arlöv

Ett första möte är planerat 2019-05-22. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-13)

KS/2018:516

Utredning om förslag på infart till 
Mötesplatsen

KSAU beslutade 2018-08-28, § 102

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att, i 
samråd med Burlövs Bostäder AB och socialförvalt-
ningen, ta fram ett förslag på ny infart för färdtjänst 
och transporter till Mötesplatsen.

Infart färdigställd i samarbete med Burlövs Bostäder AB. Beslutet är verkställt. 
(Not. 2019-05-13)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2015:635

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

KS beslutade 2018-09-03, § 106

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se 
över alternativa placeringar för odlingslotter

Alternativa placeringar av odlingslotter studerades i samband med planarbetet och 
presenterades för planutskottet som ett informationsärende 2019-03-18. Beslutet är 
verkställt. (Not. 2019-05-10)

KS/2018:679

Uppsägning av avtal om väghåll-
ning med Sege vägsamfällighet 
nr. 1

TU beslutade 2018-11-12, § 43

att uppdra åt förvaltningen att i samråd med sam-
fällighetsföreningen utreda hur vägen fortsättnings-
vis ska förvaltas och skötas

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)

2019
Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2018:557

E-förslag om belysning på Ligus-
terstigen i Åkarp

KS beslutade 2019-01-07, § 11

att bifalla e-förslaget och uppdra åt förvaltningen 
att bereda ärendet vidare i samband med uppfölj-
ningsrapport 1-2019

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08, § 75 (uppföljningsrapport 1-2019, 
KS/2019:313), att föreslå fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta 
belysningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 
7 januari 2019, § 11, samt att anslå medel för belysningsåtgärder längs Ligusterstigen 
motsvarande 160 tkr. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-10)

KS/2019:15

Flyttning av färskvatten- och dag-
vattenledning från Hantverkare-
gatan till Företagsvägen

KS beslutade 2019-01-07, § 12

att uppdra åt kommundirektören att föra diskussion 
med VA SYD och Trafikverket i ärendet

VA SYD har beställt ledningarna av Trafikverket. Beslutet är verkställt. (Not 2019-04-26)

KS/2019:51

Passiv insamling av pengar (tigge-
ri)

KSAU beslutade 2019-01-15, § 12

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram beslutsunderlag avseende möjligheten att i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter förbjuda 
passiv insamling av pengar (tiggeri)

Förvaltningen redovisade uppdraget till arbetsutskottet 2019-02-05, § 16. Beslutet är 
verkställt. (Not. 2019-05-10)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2019:65

Upphandling av grönyteskötsel 
inklusive vinterväghållning

KSAU beslutade 2019-02-05, § 20

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till underlag för upphandling av all 
kommunal grönyteskötsel inklusive vinterväghåll-
ning i Burlövs kommun

Arbete pågår med att ta fram förfrågningsunderlag. (Not. 2019-05-13)

KS/2019:108

Nytt kommunhus i Burlövs kom-
mun

KSAU beslutade 2019-02-05, § 27

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att in-
leda planering för ett nytt kommunhus i Burlövs 
kommun, inklusive utredning av funktion, omfatt-
ning och förslag till placering

Arbetet har inletts. (Not. 2019-05-13)

KS/2018:920

Svar till Kommunförbundet Skåne 
angående förslag på ny finansie-
ringsmodell för beräkning av av-
gift för medlemskommunerna

KS beslutade 2019-02-18, § 34

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ut-
reda alternativa samarbetsformer

Utredning har påbörjats. (Not 2019-04-25)

KS/2018:860

E-förslag – Nytt övergångsställe 
Lyckö Äng

KS beslutade 2019-02-18, § 35

att bifalla e-förslaget om att bygga om övergångs-
stället enligt i ärendet redovisat förslag, alternativ 
2, med beaktande av möjligheten att kombinera 
övergångsstället med en cykelöverfart, och uppdra 
åt förvaltningen att bereda ärendet vidare i sam-
band med uppföljningsrapport 1-2019

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08, § 75 (uppföljningsrapport 1-2019, 
KS/2019:313), att föreslå fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga 
om övergångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommunstyrelsens beslut, att anslå 
medel för ett nytt övergångsställe vid Lyckö äng motsvarande 200 tkr, samt att anslå 
medel för förstärkt belysning längs med övergångsstället vid Lyckö äng motsvarande 
80 tkr. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-10)
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2017:730

Uppföljning av intern kontroll 
2018

KS beslutade 2019-03-11, § 41

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till tillämpningsanvisningar avseen-
de arvodesreglementet

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

Förslag till tillämpningsanvisningar är upprättat och behandlas preliminärt av kommun-
styrelsens arbetsutskott under våren 2019. (Not 2019-04-25)

KS/2019:128

Förslag på inrättande av organisa-
tion för Trygghetsvärdar

KS beslutade 2019-03-11, § 44

att uppdra åt kommundirektören att fatta erforder-
liga beslut för att inrätta och driva verksamheten 
trygghetsvärdar i enlighet med i ärendet redovisat 
förslag

Verksamheten har initierats och placerats organisatoriskt inom fastighetsavdelningen. 
Rekrytering pågår. Beslutet är verkställt. (Not. 2019-05-10)

KS/2018:908

Planbesked för Åkarp 7:90

PLU beslutade 2019-03-18, § 10

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)

KS/2019:56

Planbesked för del av Sunnanå 
6:42

PLU beslutade 2019-03-18, § 11

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och 
bygglag

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)

KS/2018:60

Medborgardialogförslag – Köp 
stationshuset i Åkarp

KS beslutade 2019-04-15, § 60

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att be-
reda förslaget ytterligare för slutligt beslut 2024
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Dnr Beslut Förvaltningens notering

KS/2019:331

Kablifiering av kraftledningar

KSAU beslutade 2019-04-30, § 68

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram en ekonomisk kalkyl och konsekvensbeskriv-
ning för kablifiering av kraftledningar i Kronetorps-
området och längs Burlövs Egna hem

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)

KS/2019:297

Antagande av riktlinjer för trafik-
säkerhetsåtgärder

KSAU beslutade 2019-04-30, § 68

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta 
fram ett förslag på hur boende ska kunna ansöka 
om farthinder

Ärendet behandlas preliminärt av KSAU 2019-09-10.

KS/2019:190

Uppföljningsrapport 1-2019 – 
kommunstyrelsen

KS beslutade 2019-05-08, § 74

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att an-
lägga en lådbilsbacke på Svenshögsområdet i Arlöv

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)

KS/2019:270

Medlemskap Svenska Stadskär-
nor

KS beslutade 2019-05-08, § 79

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
teckna medlemskap i Svenska Stadskärnor, samt att 
genomföra PULS

Arbete har ej inletts. (Not. 2019-05-13)
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 82
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 exploate-
ringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för såda-
na 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 kommun-
fullmäktiges 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 riktlin-
jer 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, samt

att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

9



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservationer
Mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Bengt 
Åström (S) till förmån för de ändringsförslag de avser att inkomma med till kommunstyrelsens samman-
träde.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022.

___
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2. Vision 2030 för Burlövs kommun
Burlövs kommun har en vision som pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, 
som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i 
Burlövs kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot 
visionen. Visionen antogs av kommunfullmäktige 2012-05-21, § 66

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”

Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse.

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig välkomna och trygga här.

Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga som 
gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra skolor ska vara bland 
de bästa i Skåne både vad gäller studieresultat och trivsel.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

3. Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys
Den kommunövergripande omvärldsanalysen är baserad dels på samtliga nämnders omvärldsanalyser 
dels på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport (maj 2019), och 
cirkulär som publicerats löpande under 2019.

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

Den positiva tillväxten tidigare år har inneburit att sysselsättningen och skatteunderlaget utvecklats 
gynnsamt. Efter flera års ökning på i genomsnitt 4,5 procent eller mer är bedömningen nu att 
ökningstakten i skatteunderlaget sjunker under det historiska genomsnittet för de senaste 10 åren. 
Eftersom tillväxten bedöms växla ned redan under 2019 väntas arbetade timmar utvecklas betydligt 
svagare under 2019, för att  minska 2020 och 2021. Detta innebär att skatteunderlagets tillväxt snabbt 
bromsas upp. I och med detta finns det en påtaglig risk för att kommunernas intäkter framöver inte 
kommer räcka till för att finansiera de växande behoven av skola, vård och omsorg med mera – behov 
som ökar med den snabba befolkningsutvecklingen. Trots en dämpad sysselsättningsutveckling 
framöver är bedömningen att arbetslösheten fram till 2022 ökar marginellt. Mellan åren 2018–2022 
bedöms arbetslösheten öka från 6,2 procent till 6,8 procent.

Under 2018 var löneutvecklingen dämpad och bedömningen för 2019 är en fortsatt dämpad 
löneutveckling. Detta trots ett hårt tryck på arbetsmarknaden. Löneavtalen som slutits för de närmsta 
åren visar inte på några kraftiga ökningar och därmed väntas inflationstrycket vara fortsatt svagt. 
Under 2019 och 2020 väntas inflationen hamna på 1,7 procent respektive 1,9 procent vilket inte är i 

15



6

linje med Riksbankens målsättning på 2 procent. Därmed väntas Riksbanken dröja med att höja 
styrräntan till slutet av 2019 alternativt början av 2020. Inte förrän styrräntan börjar höjas kommer 
inflationstrycket att stiga. Även den låga inflationen har en begränsande effekt på skatteunderlagets 
tillväxt. 

SKL:s sammanvägda bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige från 2017 till och 
med prognos 2022:

Tabell. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring om inte annat anges
2017 2018 2019 2020 2021 2022

BNP* 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Sysselsättning, timmar anställda* 2,1 2,4 0,9 -0,4 -0,2 0,4
Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8
Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3
Konsumentpris, KPIF 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0
Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6
Realt skatteunderlag 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5
Kalenderkorrigerad utveckling*

3.1.1 Kommunernas ekonomi
En stark ekonomisk period går mot sitt slut och kommunerna är i början av en period med stora krav 
på omställningar för att få ekonomin att gå ihop. Sveriges goda konjunktur mattas av och därmed 
väntas sysselsättningsökningen att upphöra, vilket kommer leda till svagare skatteutveckling för 
kommunerna framöver.

Under 2018 försämrades kommunernas resultat väsentligt. 69 kommuner redovisade ett underskott 
och endast 109 av 290 kommuner hade ett resultat som motsvarade 2 procent som andel av skatter 
och statsbidrag. Kommunernas stora investeringsbehov de senaste 10 åren till följd av bland annat de 
demografiska behoven har bidragit till att det finansiella sparandet varit negativt. Därmed har 
låneskulden i kommunsektorn ökat. De demografiska utmaningarna ser inte ut att kompenseras fullt 
ut via skatter och statsbidrag. Bedömningen är att kommunernas resultat för åren 2021–2022 
kommer att ligga på cirka 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket är alldeles för lågt med 
tanke på den höga investeringsnivån som finns bland kommunerna. För åren 2020 och framåt kommer 
det inte finnas utrymme för att öka kvalitén i verksamheterna eller kompensera för de demografiska 
behoven. Ökningen i skatteunderlaget kommer enbart, som det ser ut nu, att räcka till att kompensera 
för pris- och löneökningar. 

Enligt SKL:s bedömning kommer det om tre år saknas 38 miljarder kronor för att klara ett resultat på 1 
procent, det vill säga om kostnaderna tillåts öka i takt med befolkningsförändringarna och inget annat 
görs. SKL antar dock att skatten i kommunerna kommer höjas och staten ökar därutöver statsbidragen 
med 5 miljarder per år, enligt intentionerna i januariavtalet. Trots det är deras bedömning att det 
kommer saknas ca 20 miljarder för att stänga gapet mellan kostnader och intäkter. För att klara av 
kostnadsökningarna som uppstår till följd av demografin och ett resultat på minst 1 procent av skatter 
och statsbidrag, krävs produktivitetsökningar, produktionsminskningar eller resurstillskott genom 
skattehöjningar, avgiftshöjningar eller statsbidrag.

3.2 Inflyttning till Burlövs kommun
Burlövs kommun är en tillväxtkommun med ständigt växande befolkning. För att Burlöv ska kunna 
fortsätta växa ställs stora krav på välfungerande planering och genomförande. Detta för att tillgodose 
attraktiva boenden i en trygg miljö.
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3.2.1 Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen är viktig för Burlövs kommun eftersom den påverkar planeringen för vilka 
kommunala tjänster dagens och framtida invånare kommer att efterfråga. Den tydliggör även vilka 
framtida kostnader som kan väntas uppstå till följd av den demografiska utvecklingen. Dessutom 
påverkas våra skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen av 
invånarantalet och invånarsammansättningen i kommunen. 

De senaste 10 åren har befolkningen ökat med 11,2 procent i Burlövs kommun vilket är högre än 
genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan åren 2016 och 2017 då befolkningen 
ökade med 2,4 procent och hade högst ökningstakt bland de skånska kommunerna. Vid årsskiftet 
2018–2019 uppgick folkmängden till 18 360 personer, vilket är en folkökning med 287 personer 
jämfört med 2017. 

Invånarantalet väntas inte följa rikstrenden enligt Burlövs kommuns senaste gjorda 
befolkningsprognos. Bedömningen är att bostadsbyggnadstrenden från 2018 håller i sig och att 
konjunkturen möjliggör en hög byggnationstakt de kommande åren, vilket väntas leda till att 
befolkningstillväxten hamnar på 2–3 procent per år fram till 2028. Under budgetåren 2018–2022 är 
bedömningen att en stor inflyttning tillsammans med ett positivt födelse- och invandringsöverskott 
leder till att kommunens invånarantal beräknas öka med 2 320 personer. Detta är en ökning med 12,6 
procent för perioden 2018–2022. Prognosen förutsätter dock att planerad bostadsplan genomförs i 
kommunen under perioden. 

3.2.2 Bostäder
För att Burlövs kommun ska kunna fortsätta växa är det viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva 
boenden i alla dess former. Den starka tillväxten i svensk ekonomi de senaste åren har bidragit till att 
bostadsbyggandet i Burlövs kommun har kommit i gång. I kommunen finns idag detaljplaner som 
möjliggör en kraftig bostadsbyggnation för att tillmötesgå kommunens befolkningsprognos från 2018-
12-17. Perioden 2019–2022 planeras det för 848 nya bostäder i kommunen. Här ingår byggande i 
egen regi på stycketomter, gruppbebyggelse och lägenheter i flerbostadshus. Största området är 
Kronetorpsområdet med planering för 940 bostäder till och med 2028, varav cirka 310 bostäder i olika 
upplåtelseformer planeras bli färdigställda under perioden 2019–2022. Andra stora planerade 
byggprojekt under perioden är färdigställandet av kvarteren Fasanen och Ugglan i Arlöv med totalt 
430 bostäder samt Trädgårdsbyn och området vid Södervångskolan i Åkarp med totalt 80 bostäder. 

3.2.3 Trygghet 
En annan viktig faktor för att Burlövs kommun ska fortsätta att växa enligt gällande 
befolkningsprognos är att det finns attraktiva, trygga och säkra miljöer att vistas och bo i. En trygg och 
säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. För detta bedriver Burlövs kommun ett 
förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och ha en hög krisberedskap. Detta 
görs bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten 
med såväl polis som andra aktörer

De senaste årens insatser har tagit sikte på att öka såväl den upplevda tryggheten hos enskilda 
individer som den faktiska säkerheten. Den faktiska säkerheten mäts genom statistik över brott, 
bränder och personskador som sammanställs i SKL:s undersökning Öppna Jämförelser – trygghet och 
säkerhet. Utifrån denna mätning förbättras resultaten i Burlövs kommun kontinuerligt och i 2018 års 
resultat placerades Burlövs kommun på 58:e plats av landets 290 kommuner. Det är ett resultat som 
ställs mot såväl SCB:s medborgarundersökning samt polisens trygghetsenkät som båda redovisar 
individers upplevelse av trygghet. Båda undersökningarna visar på en upplevd otrygghet vilket 
avspeglas i kommunfullmäktiges beslut att i målprogrammet för 2019-2022 fortsätta fokusera på 
området. Därmed kommer arbetet med att skapa trygghet i kommunen att fortgå även i framtiden 
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och fokus de närmsta åren, utifrån en gemensam problembild, är att arbeta med frågor som bland 
annat berör:

       fortsatta trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet

       fortsatt fokus på trygghet i detaljplanearbetet 

       fortsatt tätt samarbete mellan kommunen och externa parter

       fortsatta åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism

       fortsatt utveckling av krisberedskapen och civilförsvarsförmåga

3.3 Näringsliv och sysselsättning
Burlöv har ett rikt och varierat näringsliv med en mängd olika arbetsplatser. Kommunen är den största 
arbetsgivaren, men det finns 10-12 företag som har fler än 100 anställda. 60 procent av alla företag 
inom kommunen har färre än fem anställda.

Ett tydligt tecken på att Burlövs kommun har ett starkt näringsliv är att inpendlingen är större än 
utpendlingen. Handel, logistik, kommunikation, tillverkning och tjänstesektorn är näringsgrenar som är 
viktiga för kommunens näringsliv idag och kommer att fortsätta utvecklas i framtiden.

Kommunens företagare rankar Burlövs kommun högt och målsättningen är att fortsätta stimulera 
näringslivet i syfte att skapa fler arbetstillfällen för invånarna. Även sysselsättningsutvecklingen de 
senaste åren har varit positiv, men Burlövs kommun ligger efter jämfört med genomsnittet i Skåne och 
riket. En trolig förklaring till detta är att företagen i kommunen sysselsätter en stor andel människor 
som pendlar till kommunen. Detta kan bero på att utbildningsnivån i kommunen är lägre än 
genomsnittet för riket och för Skåne, samtidigt som företagen i kommunen ofta ställer krav på att 
deras anställda har någon form av gymnasial utbildning.

För att öka andelen förvärvsarbetande i kommunen pågår ett arbete med att stödja etablerade 
företag samt att stimulera företag till nyetablering. Kommunen samverkar och samarbetar med många 
parter för att underlätta för företag, till exempel Nyföretagarcenter Syd, Arbetsförmedlingen, 
Miljöbron, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen med flera. För att stärka näringslivet ytterligare finns ett 
näringslivsråd som fungerar som ett forum där näringsliv och kommun möts för att bygga förtroende 
och utbyta information kring viktiga näringslivsfrågor.

En annan del är att höja utbildningsnivån genom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunens 
arbetsmarknadsenhet har som målsättning att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 
invånare med tonvikt på personer som får sin försörjning via försörjningsstödet. De åtgärder som 
erbjuds är offentligt skyddat arbete, lönebidrag, feriearbeten, jobb- och utvecklingsgaranti samt 
jobbklubbsverksamhet. 

2019 permanentade kommunen ESF-projektet PEAK i ordinarie verksamhet med målsättningen att få 
fler ungdomar tillbaka till gymnasiestudier eller förvärvsarbete. Liknande insatser sker genom 
kommunens aktivitetsstöd och Resurs Burlöv. Resurs Burlöv var ett treårigt projekt med inriktning på 
att anställa ett visst antal individer, som är långtidsarbetslösa och uppbär försörjningsstöd, inom 
kommunens förvaltningar. Satsningen fortsätter under 2020.

3.4 Tillgängligt Burlöv
Medborgarnas krav på ökad tillgänglighet ställer krav på kommunerna, som ska hjälpa allmänheten 
med information och rådgivning om den kommunala servicen och i kontakten med kommunala 
verksamheter, myndigheter och organisationer. Målet är att ge invånarna en god service. Vår omvärld 
förändras ständigt och arbetsplatser, arbetsmetoder och sättet att kommunicera har förändrats på 
kort tid. Kravet på ökad tillgänglighet innebär bland annat att det ska vara möjligt att kommunicera 
och utföra kommunala ärenden dygnet runt. Att införa e-tjänster och andra digitala lösningar är ett 
sätt att möta dessa krav. 
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3.4.1 Digitalisering
Idag sker mycket av kommunens information och kommunikation med medborgarna på Burlövs 
kommuns webbplats. Syftet med burlov.se är att underlätta kontakten med kommunen. Här finns 
bland annat information om kommunens verksamheter och service, nyheter, evenemang, blanketter, 
e-tjänster och kontaktuppgifter. 

Enligt kommunens kommunikationsstrategi kommer framtida satsningar att ske på digitalisering. Som 
ett led i detta arbete har ett digitalt program för Burlövs kommun tagits fram i syftet att ange en enad 
väg framåt för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka nyttan för de som 
bor och verkar i kommunen. Digitaliseringen handlar i första hand om verksamhetsutveckling och 
därför är målsättningen att varje verksamhet i kommun ska ta egna initiativ i syfte att effektivisera och 
förbättra för såväl medborgare som anställda. En gemensam arbetsstruktur för digitalisering har 
etablerats i kommunen och under 2020 kommer arbetet med digitalisering att förstärkas med en 
resurs som ska driva kommunens digitaliseringsarbete utifrån kommunens digitala program. 
Målsättningen är att prioritera de projekt som ger bäst nytta för kommunens invånare. Kommunens 
innovationsbudget, som etablerades under 2019, ska möjliggöra detta. Genom innovationsbudgeten 
finns det möjligheter för verksamheterna att söka medel för att utveckla nya arbetsmetoder och testa 
ny teknik.

3.4.2 Medborgarservice
Medborgarservice ger medborgarna ”en väg in” till kommunen. Många ärenden som frågor, 
synpunkter, ansökningar och beställningar handläggs direkt av medborgarservice, som därmed 
avlastar övriga verksamheter. Genom medborgarservice utvecklas kommunens service och tjänster i 
syfte att bättre och snabbare kunna möta medborgarnas behov och krav. Tät samverkan med 
förvaltningarna är en framgångsfaktor. 2019 och framåt ligger fokus att ligga på att utveckla e-tjänster 
som ska underlätta för medborgarna och verksamheterna i kontakten kring kommunal service. 

3.4.3 Medborgardialog
Burlövs kommun har deltagit i ett treårigt projekt som hette Medborgardialog i komplexa 
samhällsfrågor. Projektet har drivits av SKL tillsammans med forskare från Uppsala universitet och var 
tänkt som ett stöd till deltagare i deras arbete med att utveckla en dialog med kommunens 
medborgare. Sedan 2019 är medborgardialog en arbetsmetod som är ett av flera verktyg i 
kommunens styrning och verksamhetsutveckling, med syfte att skapa delaktighet för medborgarna 
och därmed kunna påverka utvecklingen i Burlövs kommun.

3.5 Bredband
För att möta medborgarnas krav på digital tillgänglighet har utbyggnaden av bredband stor betydelse 
för kommunen. Regeringen antog 2016 en nationell strategi som innebär att 100 procent av 
befolkningen i Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en ny bredbandsstrategi. I den sattes målet att senast 2025 
ska 100 procent av kommunens hushåll, företag och kommunala verksamheter ha tillgång till 
bredband med en hastighet av 1 Gbit/s. 

De senaste tre åren har kommunen arbetat med att bygga ut fiber i stora delar av kommunen. Idag 
har 85 procent av hushållen bredband via fiber. 2020 och framåt ligger fokus på att förbättra 
redundansen samt möjliggöra anslutningar för fler företag i kommunen. Åtgärder behöver även vidtas 
för att säkerställa att fastigheter utanför utbyggda områden kan få tillgång till snabbt bredband innan 
2025.
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3.6 Fysisk planering
Fysisk planering omfattar den verksamhet som planerar och avgör hur mark och vatten ska användas 
över tid. I en expansiv kommun, med en fortsatt befolkningstillväxt, är det extra viktigt att planera för 
framtiden. Målet är att främja en samhällsutveckling där attraktiva boendemiljöer och mötesplatser 
skapas för de personer som bor här nu och för de som kommer att leva här i framtiden. 

3.6.1 Framtidsplan, översiktsplan
Framtidsplanen är en målbild och framtidsvision för kommunen. Den är en del av kommunens 
strategiska utvecklingsplan för kommande samhällsutveckling. 

Framtidsplanen är en grund för kommunens detaljplaner som möjliggör positiv befolkningstillväxt. Den 
har kopplingar till nationella och regionala mål och det finns ett samspel mellan framtidsplanen och 
regionalt tillväxtarbete. 

3.6.2 Kronetorp
Detaljplanen runt Kronetorps gård fortsätter att byggas ut. Under 2019 fortsätter uppdatering och 
kompletterande utredningar kring planprogrammet med målsättningen att det ska bli godkänt till 
årsskiftet 2019/2020. Planprogrammet ligger till grund för kommande detaljplaner i området. 
Detaljplanearbete pågår för en ny F-6 skola (förskoleklass till årskurs sex) och nästa etapp vid 
Kronetorps gård.

3.6.3 Södra stambanan och Lommabanan
Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Lund och Arlöv fortsätter. Arbetet påverkar stadsbyggnad 
och planering i både Åkarp och Arlöv. Anslutande gator till utbyggnaden och parkmarker kommer att 
byggas om och förbättras. Projektering har påbörjats och kommer att pågå i samarbete med 
Trafikverket och deras entreprenör. I detta arbete ingår bland annat Åkarps damm och området kring 
Åkarps station. Detaljplanarbeten för Burlövs centralstation och dess omgivning pågår och 
målsättningen är att skapa en attraktiv mötesplats med grönskande torg omgivna av butiker, 
restauranger, arbetsplatser och bostäder. Busshållplatser samt pendlarparkering ska anordnas i 
anslutning till stationen.

3.6.4 Regionalt planeringssamarbete
Burlövs kommun samverkar med  Region Skåne i olika projekt, bland annat i ett antal regionala 
trafikplaneringsforum. Samverkan i MalmöLundregionen fortgår bland annat med frågor kring 
översiktsplaner, näringslivsplanering och digitalisering. 

3.7 Miljö
Under 2020 är målsättningen att kommunen ska ha ett nytt miljöprogram för implementering. Syftet 
är att programmet ska leda till bättre miljö i kommunen och omvärlden. Kommunen kommer även att 
arbeta för att realisera vattenplanen enligt föreslagen plan som för närvarande är på remiss. Syftet är 
att nå miljökvalitetsnormerna och minska översvämningsrisker. Arbetet med ny naturvårdsplan 
kommer att remitteras under 2019. Burlövs kommun fortsätter även arbetet med 
energieffektivisering. Målet är att spara 30 procent energi i fastigheterna respektive transporterna till 
2020.

3.8 Kommunikationer 
Burlövs kommun har ett utmärkt kommunikationsläge, både beträffande kollektivtrafik och närheten 
till det nationella väg- och järnvägsnätet. Trafiken har behandlats i trafikplanen och i framtidsplanen. 
Det finns Pågatågsstationer i både Arlöv och Åkarp och genom kommunen går dessutom flera av 
Skånetrafikens busslinjer. Kommunens södra arbetsplatsområden nås med busslinje 4 som trafikerar 
sträckan Malmö C-Bernstorp, Santessons väg. I pågående detaljplaner och i samverkan med 
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grannkommunerna arbetar Burlövs kommun för att förbättra förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafik. 

4. Burlövs kommuns ledningssystem
Kommunala verksamheter är något som engagerar och intresserar medborgarna i Burlövs kommun. 
De resultat och den kvalitet på utförandet som våra verksamheter levererar påverkar också deras syn 
på kommunen som en plats att leva och bo i. Därför har Burlövs kommun i sitt ledningssystem valt att 
tillämpa det som kallas för mål- och resultatstyrning. Grundtanken är att den politiska nivån genom 
antagna mål anger vad som ska åstadkommas medan verksamheten beslutar om vad som ska 
genomföras för att nå de uppsatta målen. Till målen kopplas ett antal kvalitativa indikatorer som kan 
mäta verksamhetens prestationer utifrån de uppsatta målen. Det innebär att en löpande analys och 
uppföljning av de antagna målen blir möjlig. Styrmodellen bygger därmed på ett delegerat ansvar till 
dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Förutom uppföljning av verksamheten utifrån kvalitativa mått följs även kostnadseffektiviteten upp, 
det vill säga vilken kvalitet som ges för varje förbrukad krona. Att följa upp utförd verksamhet utifrån 
såväl kvalitet som kostnadsbegrepp görs för att säkerställa det som kallas för en god ekonomisk 
hushållning. I begreppet vägs även själva finansieringsgraden in, vilket ska garantera en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

För att möjliggöra detta är det viktigt att ha ett fungerande styrsystem som beskriver processen. 
Burlövs kommuns modell utgår från ett decentraliserade ansvar, kommunfullmäktiges och nämnders 
samspel samt en tanke om ett stringent och tydligt arbetssätt för styrning och ledning av 
verksamheterna.

Vä
rd

eg
ru

nd

Kommunfullmäktiges prioriterade områden

Förvaltningarna och deras uppdrag 
(verksamhetsplaner, arbetssätt och resurser

Uppföljning 

Vision

Kommunfullmäktiges mål

Uppföljning 

Destinerade nämndsmål Uppföljning 

Bild. Burlövs styrmodell

Grunderna i styrmodellen är följande:

 En levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning 
mellan politiker och tjänstemän utgör grunden för styrning och uppföljning i Burlövs kommun. 

 Våra resurser, medarbetarna och ekonomin, är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill. För att 
säkerställa ett bra resultat ska målen som beslutas vara mätbara och indikera om 
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verksamheten utvecklas i önskad riktning. Genom kontinuerlig uppföljning av politiskt 
beslutade mål säkerställs att verksamheterna följer de beslut som politikerna antagit. På så vis 
säkerställs en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

 Styrmodellens grund för att ta fram mål för nämnd och kommunfullmäktige utgår från en 
omvänd problemformuleringsprocess med ett tydligt nedifrån-upp perspektiv. Tillsammans 
med professionen i form av dess verksamheter ska nämnderna beskriva sina mest prioriterade 
områden för kommunfullmäktige. Detta görs genom att nämnderna föreslår specifika mål för 
kommunfullmäktige. Målen ska vara av typen SMART:a mål, vilket avser att målformuleringen 
ska vara specifik, mätbar, accepterad, realistisk och tidsatt samt att de innehåller ett tydligt 
ansvarsperspektiv. Kommunfullmäktige väljer sedan de mest prioriterade målen vilka antas 
som kommunfullmäktiges egna och ett önskvärt målvärde anges för 2022. Varje mål skickas 
därefter tillbaka till respektive nämnd, som bryter ner målnivån för 2022 till en årsvis 
progressionstakt. 

Genom denna modell har målformuleringen för perioden 2019–2022 utgått från verksamheternas och 
de förtroendevaldas mest prioriterade områden. Modellen ger en tydligare förankring genom hela 
kedjan från förtroendevald till anställd vilket tillsammans med den löpande uppföljningen ska leda till 
verksamhetsförbättringar i form av bättre kvalitet i kommunens verksamheter.

Grundförutsättningarna för Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 utgörs därmed av 
kommunfullmäktiges mål för 2022 med nämndernas föreslagna, årsvisa, progressionstakt för 2020 
samt det ekonomiska utrymmet som finns i kommunen kopplat till den demografiska utvecklingen och 
de prioriteringarna som görs.

5. God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att 
kommunerna ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och att verksamheten ska bedrivas 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar 
verksamheten.

Det innebär att kommunfullmäktige i sin budget ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning där mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges. För att styra den ekonomiska utvecklingen i rätt riktning finns det krav på såväl 
kortsiktiga som långsiktiga finansiella mål. De kortsiktiga målen ska anpassas efter aktuella ekonomiska 
förutsättningar. De långsiktiga målen bör utgöra riktvärden för en hållbar ekonomisk utveckling över 
tid som ska fastställas i samband med budgeten. Utöver detta kräver lagstiftningen att budgeten ska 
vara balanserad, kommunallagens så kallade balanskrav. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt. För att upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning ska ekonomin visa på ett positivt resultat motsvarande en nivå som gör att 
kommunens finansiella förmåga inte försvagas. Det innebär att resultatet varje år bör vara tillräckligt 
starkt för att kommunens förmögenhet inte ska urholkas av inflation eller av för låg 
självfinansieringsgrad av investeringar. Detta tydliggörs även i kommunallagens balanskrav som 
innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna, det vill säga att intäkterna ska vara större 
än kostnaderna. 

5.1. Balanskrav
Balanskravet ställer krav på en kommun att intäkterna varje år ska vara högre än kostnaderna.  Syftet 
med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare 
får stå för notan. Vid ett eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande 
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budgetåren. Det innebär att det i de efterföljande tre årens resultat ska finnas ett överskott som minst 
motsvarar det uppkomna underskottet. 

Men i reglerna för balanskrav finns undantag för när en kommun får lov att räkna bort vissa kostnader 
från resultatet vid avstämning mot balanskravet, så kallade ”synnerliga skäl” eller 
”resultatutjämningsreserv”. Dessa undantagsregler möjliggör att budgeten i vissa fall kan vara 
underbalanserad, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna enstaka år. Men i förlängningen 
krävs ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att täcka framtida 
reinvesteringar och pensionskostnader.

För att kunna nyttja undantagsregler gällande resultatutjämningsreserv krävs ett särskilt 
kommunfullmäktige-beslut som anger riktlinjer för reserven. Burlövs kommun har i beslut KF/2013-11-
18 § 101 beslutat om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. Enligt gällande riktlinjer kan reserven 
inte utnyttjas om skatteintäkterna generellt beräknas utvecklas bättre än genomsnittet mot de 
senaste 10 åren.

Redogörelse för ianspråktagande av RUR (%) Prognos Prognos Prognos Prognos

2019 2020 2021 2022

10-årig genomsnittlig skatteutveckling 3,8 4,0 4,1 3,9

Skatteutvecklingsprognos för året 3,7 3,1 3,1 3,7

Årets skatteutveckling lägre än genomsnittlig utveckling Ja Ja Ja Ja

Enligt bedömningen i tabellen ovan finns det möjlighet att disponera reserven under åren 2019–2022 
eftersom skatteprognosen dessa år är lägre än det genomsnittliga skatteunderlaget de senaste 10 
åren.

Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas fram. Det årliga budgeterade resultatet ska 
justeras för vissa kostnader och intäkter som uppstår under året. Realisationsvinster från försäljning av 
anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper ska räknas bort från resultatet. Vidare 
ska det framgå om kommunen tänker använda sig av principerna för synnerliga skäl eller 
resultatutjämningsreserven. 

 

Budgeterad balanskravsutredning åren 2019 till 2022 (mnkr) Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Resultat enligt resultaträkning 92,5 34,8 43,7 38,1
Reducering av samtliga realisationsvinster -12,8 0 0 0

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,9 34,8 43,7 38,1

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 78,9 34,8 43,7 38,1

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats i 
tidigare bokslut

2,5 0 0 0

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

0 0 0 0
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Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar 81,4 34,8 43,7 38,1

Kommunledningskontoret föreslår inte någon avsättning alternativt utnyttjande av 
resultatutjämningsreserven. I beslut från 2013, 2014, 2017 och 2018 beslutade kommunfullmäktige 
att reservera 49,3 mnkr av 2010, 2011, 2014, 2017 års resultat. Nivån på kommunens 
resultatutjämningsreserv idag möjliggör att kommunens verksamheter kan fortsätta drivas med 
dagens kostnadsnivå även om intäkterna för skatter och statsbidrag skulle minska med i genomsnitt en 
procent per år i fem år. Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra nödvändiga 
omstruktureringar i verksamheterna och/eller överbrygga en lågkonjunktur. Därav finns inget behov 
av att sätta av mer pengar till reserven. Vidare är bedömningen att det i 2020 års budget med 
flerårsplan 2021 och 2022 inte finns något behov att åberopa principen för ”synnerliga skäl” eller att 
utnyttja kommunens resultatutjämningsreserv. 

6. Riktlinjer och mål för Burlövs kommun
I Burlöv handlar budgeten inte enbart om medel, det handlar också om hur verksamheterna utifrån 
kommunens vision, värdegrund, omvärld samt kommunens övergripande mål ska arbeta de närmsta 
åren. 

6.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2019–2022 
Genom den nya styrmodellens nerifrån-upp perspektiv blir respektive nämnds mål även 
kommunfullmäktiges mål, och vice versa.  För att rama in de enskilda målen har kommunfullmäktige 
identifierat fyra övergripande målområden: Attraktiva Burlöv, Tillgängliga Burlöv, Hållbara Burlöv och 
Trygga Burlöv.

Genom följande val av övergripande målområden, enskilda mål samt tillhörande indikatorer möjliggörs 
en bättre styrning mot de områden fullmäktige vill ha extra fokus på under perioden fram till 2022, 
områden som alltså nämnden också har identifierat som prioriterade. Strävan är att samtliga mål i 
modellen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta samt leda till 
verksamhetsförbättringar och användas i resultatstyrningen i kommunen. Ansvarig nämnd ska i sin tur 
utifrån de fastställda målen årsvis ta fram en progressionstakt för att målet till år 2022 ska vara 
uppfyllt. Detta så att kommunfullmäktige kan stämma av att färdriktningen som är beslutad i visionen 
och de övergripande målen följs. 

Attraktiva Burlöv

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

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-
Index)

62 >64

Planberedskap för nya bostäder 
som kan byggas med stöd av 
gällande detaljplaner, antal per 
1 000 invånare

>23 >23

Attraktiva Burlöv 
Varumärket 
Burlöv ska stärkas 
för att attrahera 
medborgare, 
företag och 
personal till 
kommunen.

… Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats att 
leva och bo i så att de kan 
rekommendera andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning – 
Bostäder (Nöjd-Region-Index)

57 >58
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Medarbetarengagemang (HME) 78 >79… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till Burlövsborna.

Årsarbetare i förskolan med 
pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%)

>45 >45

… Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att 
erbjuda heltid som norm i den 
utsträckning medarbetaren önskar 

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77 >80

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen 
tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna 
Jämförelser Insikt, totalt NKI 
(Nöjd-Kund-Index)

67 >70

… minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara nöjda 
med servicen.

Brukarundersökning 
äldreomsorg/ hemtjänst 
gällande sammantagen nöjdhet

90 >92

Tillgängliga Burlöv

Tillgängliga Burlöv fokuserar på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som 
kommunen ansvarar för såväl som tillgängligheten till kommunens verksamheter men också 
tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.  

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

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

68 >70… kommunen tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter. Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel barn (%)
>60 >60

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

Aktiviteter på kommunala 
bibliotek för barn och unga, antal 
per 1 000 invånare i åldern 0–20 
år

50 >50

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

Brukarundersökning 
äldreomsorg/ särskilt boende 
gällande hänsyn till åsikter och 
önskemål

80 >90

Tillgängliga 
Burlöv
Burlövs kommun 
ska tillhandahålla 
en hög och 
kvalitativ 
servicenivå samt 
skapa goda 
förutsättningar 
för samverkan 
och bemöta alla 
medborgare och 
företagare lika.

… kommunala fastigheter och den 
yttre miljö som kommunen 
ansvarar för så långt det är möjligt 
vara tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering

45 >75

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får 
efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl 
socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet.      

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022
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… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av 
hushållsavfallet återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling, andel (%)

36 >40

Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd

>82 >82

Elever på SFI som klarat högsta 
kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)

>50

… Burlövsborna i större 
utsträckning vara självförsörjande 
genom arbete eller studier.

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs, andel (%)

>72

… alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen.

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
(exklusive nyinvandrade och 
okänd bakgrund), kommunala 
skolor, andel (%)

>79 >79

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

Årets resultat i procent av skatter 
och statsbidrag

>2 >2

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

Årets resultat inklusive 
jämförelsestörande poster plus 
årets avskrivningar dividerat med 
nettoinvesteringsvolymen

>90 >90

Hållbara Burlöv
Burlövs kommun 
ska verka för att 
ge medborgarna 
förutsättningar 
för en god hälsa, 
livskvalitet och 
lika 
förutsättningar 
för sin framtid.

… Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40 >40

Trygga Burlöv

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

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator Mål år 
2020

Mål år 
2022

Trygg- och säkerhet enligt Öppna 
Jämförelser, rankning (SKL)

<56 <50Trygga Burlöv
Burlövs kommun 
ska skapa 
förutsättningar 
för en trygg och 
säker tillvaro att 
bo och verka i 

… Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i. Polisens Trygghetsundersökning – 

Problemindex 0–6
<2,5 <2
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6.2. Finansiell målsättning
I Burlövs kommun har de finansiella målen integrerats i de övergripande målen. Liksom tidigare år 
uttrycks de finansiella målen fortsatt som en nivå av årets resultat och som ett tak för 
investeringsvolymen. Enligt ny gällande lagstiftning inbegriper god ekonomisk hushållning hela 
kommunkoncernen. I och med detta har de finansiella målen kompletterats med ett mål som avser 
kommunens samlade verksamheters årliga soliditet. Syftet är att följa den långsiktiga 
betalningsförmågan i kommunkoncernen. Inför budget 2020 föreslås att resultatmålet fastställs till 2 
procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, att investeringsvolymen fastställs till en nivå som 
motsvarar en självfinansieringsgrad på 90 procent1 och att kommunens samlade verksamheters 
(koncern) årliga soliditet över perioden ska vara minst 40 procent.

Burlövs kommun karakteriseras som en tillväxtkommun eftersom befolkningen de närmsta åren 
beräknas växa med 2–4 procent per år. Detta är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig 
kommun växer årligen. En sådan utveckling kommer att medföra att behov av kommunal service och 
investeringsbehov för bostäder, infrastruktur med mera kommer att öka, vilket innebär högre 
verksamhetskostnader och försämrat finansnettot. Kommunens intäkter kommer å andra sidan att 
öka till följd av befolkningstillväxten. Men erfarenheter från kommuner med snabb expansion visar att 
intäkterna under expansionsskedet inte hänger med kostnadsökningarna. Burlövs kommun bör därför 
vara förberedd på att ekonomin kommer att försvagas under de närmsta åren om denna expansion 
blir verklighet.

Enligt SKL:s rekommendationer bör Burlövs kommun därmed ha en finansiell målsättning avseende 
resultat på lägst 2 procent av intäkterna för skatter och statsbidrag årligen. Det finns flera skäl till att 
Burlövs målsättning för resultatet och investeringsvolymen är lägre än vad som är förekommande i 
andra kommuner. I Burlövs mål ingår bland annat inte överskott från försäljningar av 
exploateringsmark. Kommunen har under det senaste årtiondet haft mycket stora sådana överskott, 
även om de har varit ojämnt fördelade över åren. Det innebär att Burlöv i sin målsättning ska ha ett 
positivt resultat även de år då exploateringsintäkter uteblir. En annan anledning till att resultatmålet 
satts relativt lågt är att kommunens och koncernens soliditet är hög, bland annat till följd av att det 
saknas låneskulder i kommunen. Dessutom har likviditeten varit mycket god under flera år. 
Sammantaget har detta lett fram till bedömningen att resultatmålet kunnat sättas relativt lågt 
samtidigt som investeringsmålet sätts relativt högt.

7. Budgetarbetet inför 2020–2022
Kommunens budgetarbete påbörjades januari 2019. Fokus har legat på kommunfullmäktiges 
övergripande mål för perioden 2019–2022 samt hur kommunens ekonomiska förutsättningar ska 
bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås vid målperiodens slut. Förutsättningarna 
för 2020 är gynnsamma eftersom 2019 års prognostiserade resultat i samband med 
uppföljningsrapport 1–2019 visar på ett resultat som motsvarar 4,1 procent av intäkterna från skatter 
och statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster. Det prognostiserade resultatet visar på en 
fortsatt stark ekonomi i Burlövs kommun, vilket skapar goda förutsättningar inför budgetarbetet. Men 
nu syns tydliga tecken på att den svenska ekonomin utvecklas sämre jämfört med tidigare år vilket 
troligtvis kommer bidra till något sämre ekonomiska förutsättningar framöver. 

I februari antog kommunfullmäktige, utifrån en beslutad befolkningsprognos och justerade 
fördelningsnyckeltal, tekniska ramar för 2020 med flerårsplan 2021–2022. I de preliminära ramarna 
kompenserades nämnderna fullt ut för volymökningar med tidigare års kvalitetssatsningar, 
prisökningar samt löneökningar. En rak framskridning av nämndernas anslag 2019 med uppräkningar 
för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation samt pensioner 
skulle medföra ett resultat på 20,2 mnkr år 2020. Ett sådant resultat var förenligt med kommunens 

1 Självfinansieringsgrad på 90 procent innebär att samtliga investeringar aktuellt år till 90 procent måste täckas 
av det årliga resultatet + avskrivningarna.
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finansiella målsättning vilket resulterade i att kommunfullmäktige kunde anta de tekniska ramarna för 
2020 med flerårsplan 2021–2022.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022. 
Förslagen resulterade i en kostnadsökning inom nämndernas verksamhetsområden med 20,2 mnkr 
2020 och 22,8 mnkr respektive år 2021 och 2022, jämfört med beslutade tekniska ramar. Under våren 
presenterades bokslutet för 2018 och årets första uppföljningsrapport för 2019. I dem framgick bland 
annat behovet av att justera upp pensionskostnaderna i budget 2020 med flerårsplan jämfört med 
tidigare bedömning till följd av flera anställda, samt att flera bedömts uppnå lönenivåer som berättigar 
till förmånsbestämd pension. Detta bidrog till att kostnaderna justerades upp med 4,2 mnkr. Förutom 
det revideras kommande års löneökningar och prisökningar ned med cirka 0,8 respektive 1,7 mnkr till 
följd av SKL:s prognos i samband med att regeringen presenterade sin vårproposition. Mindre 
justeringar gjordes även av posterna: upplösning av investeringsbidrag, internleasing och 
kapitalkostnader för fiber vilket påverkade budgeten positivt med 0,8 mnkr. Orsaken till dessa 
justeringar var att planerade investeringar för ca 50 mnkr 2018 och 40 mnkr 2019 inte genomförts 
eller planeras genomföras. Utifrån ändrade investeringsförutsättningar gjordes även nedrevideringar 
av avskrivningskostnaderna med 6,4 mnkr för 2020.

I början av maj presenterade SKL nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt 
prognoserna förbättrades intäkterna med 1,0 mnkr 2020 samtidigt som den försämrades med 1,8 
respektive 1,9 mnkr åren 2021 och 2022. I samband med SKL:s prognoser gjordes även en bedömning 
att justera ned intäkterna från kostnadsutjämningen med ytterligare 1,7 mnkr till följd av kommunens 
goda arbete med att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Samtidigt reviderades statsbidragen 
upp 1,0 mnkr till följd av att SKL gör en bedömning att Burlövs kommun får en större del av den del av 
välfärdsmiljarderna som är kopplade till flyktingmottagandet. Sammantaget blev kommunens intäkter 
efter justeringar 2,0 mnkr bättre jämfört med skatteprognosen som användes vid beräkningen av de 
tekniska ramarna. Samtidigt reviderades de finansiella intäkterna upp något till följd av bättre 
likviditet. Sammantaget hade resultaten blivit 7,5 mnkr 2020 och 17,5 mnkr respektive 19,1 mnkr för 
åren 2021 och 2022 om nämndernas äskanden tillgodoses fullt ut.

Under våren presenterade SKL en sammanfattning av regeringens vårproposition för 2019. Utifrån 
vårpropositionen gick det att utläsa att regeringen fortsätter att satsa på riktade statsbidrag i sin 
budget. Nedan sammanfattas några av de största riktade satsningarna åren 2019–2022:

 475 mnkr, lärarassistenter inom skolan

 1 915 mnkr, regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning

 200 mnkr, vuxenutbildningsinsatser

 830 mnkr, mindre barngrupper i förskolan

 100 mnkr, förskola med språkutveckling

 300 mnkr, ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram

 3 500 mnkr, statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

 225 mnkr, öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamheten

 200 mnkr, sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år

 500 mnkr, äldreomsorgen, möjliggöra erbjudande om plats i boende inom 3 mån

 500 mnkr, sondmatning LSS

 350 mnkr, stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av habiliteringsersättning
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 2 000 mnkr, bidrag till psykiatrin (fördelning oklar)

 250 mnkr, stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården

 700 mnkr, investeringsstöd till särskilt boende för äldre

 2 400 mnkr, ökade resurser till välfärden 

Budgetberedningen har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se bilaga 1, 
Budgetramar för nämnderna och nettokostnader totalt för kommunen). Budgetberedningens förslag 
är cirka 9,5 mnkr lägre än det förslag som presenterades av nämnderna i budgetkonferensen i maj. 
Orsaken till det är att beredningen anser att kommunen är i behov av att uppnå ett finansiellt mål på 
minst två procent av skatter och statsbidrag årligen. Detta med hänsyn till att kommunen befinner sig i 
ett expansivt skede med många stora investeringsbehov och demografiska utmaningar. Vidare är 
bedömningen att delar av de äskanden som gjorts i samband med budgetkonferensen bör spridas på 
flera år samt redan kompenseras via resursfördelningsmodellen. Samtidigt visar vårpropositionen på 
en fortsatt tydlig inriktning på riktade statsbidrag. Eftersom ökningen bland de generella bidragen inte 
ökar i samma takt som kommunens behov och fått stå tillbaka för mer riktade statsbidrag är 
bedömningen att vissa kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg, barnomsorg och pedagogisk 
verksamhet med flera sker genom statligt riktade bidrag. 

Trots detta har kommunfullmäktige valt att förstärka kvaliteten ytterligare inom kommunens 
verksamheter genom att skjuta till 10,5 mnkr till nämnderna utöver de preliminära ramarna. Detta har 
varit möjligt eftersom Burlövs kommun valt att i årets budget inte ha ett resultat som speglar 
kommunens finansiella målsättning. 

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1. 

8. Ekonomisk plan för 2020–2022
Enligt budgetberedningens förslag blir nu resultatet exklusive jämförelsestörande poster 18,4 mnkr 
2020, 35,2 mnkr 2021 och 38,1 mnkr 2022. Enligt följande budgetförslag uppfyller kommunen 
kommunallagens balanskrav, som innebär att intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. 
Men det budgeterade resultatet är inte tillräckligt högt för att den finansiella målsättningen ska 
rymmas i det budgeterade resultatet 2020. Men det finns inräknat en ”budgetmarginal”, det vill säga 
marginal för oförutsedda kostnader, på 15,9 mnkr 2020. Om nyttjande av denna post kan undvikas 
skulle resultatet 2020 närma sig den finansiella målsättningen, det vill säga att: 

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

I plan för 2021 och 2022 ökar de årliga resultaten och den finansiella målsättningen uppnås enligt 
ovan. 

Burlövs kommuns investeringsbudget hamnar på 204,3 mnkr 2020, 317,7 mnkr 2021 och 172,3 mnkr 
2022. Enligt beredningens förslag uppfyller inte kommunen den finansiella målsättningen att:

 Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara minst 90 procent under målperioden. 

Enligt föreslagen investeringsvolym är självfinansieringsgraden endast 40 procent 2020, 34 procent 
2021 och 72 procent 2022. Men detta förutsätter att samtliga föreslagna investeringar genomförs 
aktuella år och att resultatnivån blir enligt budgeterat förslag. Orsaken till att beredningens förslag på 
investeringar överstiger den finansiella målsättningen är att ett nytt badhus ska byggas under 
planperioden. Utöver det behöver det byggas en skola och förskola för att möta de demografiska 
behoven.
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För att bibehålla en god ekonomisk hushållning på koncernnivå har Burlövs kommun fastställt en nivå 
på hur hög kommunkoncernens soliditet ska vara.

 Burlövs kommuns samlade verksamheters (koncern) årliga soliditet ska vara minst 40 %

Soliditeten är ett mått på hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som finansieras med eget kapital. 
Soliditeten beskriver koncernens stabilitet och finansiella styrka och en hög procentuell andel innebär att 
koncernen är ekonomiskt stabil. Den samlade soliditeten i Burlövs kommun var cirka 58 procent i bokslut 2018. I 
takt med att koncernens upplåningsbehov väntas öka kommer soliditeten att sjunka och närma sig en nivå på 40 
procent. Men det ska nämnas att en soliditet på 40 procent på koncernnivå innebär att Burlövs kommun skulle 
fortsatt ha bland den högsta soliditeten i Skåne.    

8.1. Resultatutveckling 
Burlövs kommun har haft en god resultatutveckling de senaste åren. Anledningen har varit att 
skatteintäkterna och statsbidragen utvecklats gynnsamt samtidigt som kommunerna i Sverige tillförts 
extra medel i form riktade av statsbidrag, återbetalning av AFA-premier med mera. Utöver det har 
Burlövs kommuns resultat vid flera tillfällen under de senaste åren starkt påverkats av reavinster för 
försäljning av fastigheter, exploateringsmark och aktier.

Diagram. Årets resultat, 2014-2018
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Under årens gång har de redovisade resultaten påverkats av ovanliga poster som stör resultatet, så 
kallade jämförelsestörande poster och extraordinära poster. Dessa består främst av reavinster efter 
försäljning av fastigheter och aktier. 

Bland annat påverkades 2018 års resultat av jämförelsestörande poster motsvarande 23,2 mnkr. 
Dessa poster bestod av exploateringsöverskott i samband med markförsäljningar på Stora Bernstorp 
och Sege nya industriområde, 17,5 mnkr samt reavinst till följd av försäljning av mark vid 
Södervångskolan och försäljning av IT-utrustning, 5,7 mnkr.

Resultat exklusive jämförelsestörande poster
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Burlövs kommuns ekonomi har under större delen av 2000-talet utvecklats positivt. Fram till den 
finansiella krisen 2008 kännetecknades den av höga årliga resultat. Därefter följde några år med 
varierande resultatnivåer.

2014 bröts trenden med vikande resultatnivåer och har sedan dess ökat successivt för varje år som 
gått. Orsaken var att nettokostnadsutvecklingen dämpades till i genomsnitt runt 2 procent per år fram 
till 2016. 

De senaste åren har verksamheternas nettokostnader hållits tillbaka av diverse bidrag och riktade 
statsbidrag. I takt med att dessa bidrag upphört har nettokostnaderna succesivt ökat eftersom 
verksamheterna bland annat haft svårigheter att anpassa kostnaderna till minskade intäkter. Mellan 
2017 och 2018 minskar kommunens intäkter från diverse bidrag och statsbidrag med 24 mnkr, vilket 
motsvarar 9 procent. De höga resultaten har dock kunnat bibehållas eftersom intäkterna från skatter 
och statsbidrag ökade med i genomsnitt 4–7 procent per år.

För 2019 beräknas resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, minska med 8,5 mnkr jämfört med 
2018. Resultatförsämringen beror på att verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 6,4 
procent samtidigt som intäkterna från skatter och statsbidrag endast ökar med 5,1 procent. Årets 
beräknade nettokostnadsökning på 6,4 procent är i reella termer 10 mnkr mer än ökningen av skatter 
och statsbidrag. 2019 års prognostiserade nettokostnadsökningar är i linje med rekordåren 2011, 
2013 och 2018, då den genomsnittliga nettokostnadsökningen låg mellan 6–7 procent per år. I likhet 
med årets prognos hade dessa år hade expansiva satsningar i budgeten samt verksamheter som gick 
med underskott. En stor del av kostnadsökningarna mellan åren går att hänföra till pris-och 
löneuppräkningar, cirka 20 mnkr. Resterande beror främst på volym- och kvalitetsökningar inom bland 
annat pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.  
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8.2. Ekonomisk plan 2020–2022
Förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 innebär följande ekonomiska utveckling:

Tabell. Ekonomisk plan 2019-2022

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

Resultatbudget: 2018 2019 2 020 2 021 2 022

 
Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 041,4 -1 083,4 -1 121,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4

Verksamhetens nettokostnader -942,7 -1 002,9 -1 089,3 -1 148,4 -1 194,4
 

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0
Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1

Jämförelsestörande poster:  
Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljning. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 34,8 43,6 38,1
 

Finansieringsbudget:  

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 67,6 102,0 112,4
Övrigt:  
Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -204,3 -317,7 -172,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

 
Likviditetsförändring 31,9 76,1 -151,6 -230,9 -60,6

 
Likvida medel  
 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 201,7 -29,3
 -  vid årets slut 277,2 353,2 201,7 -29,3 -89,9

Budget 2020 innebär en försämring av resultatet med -24,6 mnkr jämfört med 2019 års 
prognostiserade resultat, vilket beror på en expansiv budget. Detta har resulterat i att det 
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budgeterade resultatet inte fullt ut når upp till den finansiella målsättningen för kommunen, det vill 
säga att årets resultat ska vara lägst 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. 

2020 års budget innebär att verksamheternas nettokostnader ökar med 8,6 procent (86,4 mnkr) i 
förhållande till prognos 2019. Även intäkterna från skatter och statsbidrag fortsätter att utvecklas 
positivt, 6,0 procent, men inte i nivå med nettokostnaderna. 

Nettokostnadsutvecklingen mellan åren beror till största del på volymförändringar inom de 
demografiska grupper som har störst behov av kommunal service, det vill säga i gruppen 1–18 år samt 
de som är äldre än 75 år. Därtill har även större behov uppstått inom individ- och familjeomsorg i 
förhållande till tidigare år. Förutom full kompensation för pris- och löneökningar har det i årets budget 
även tillförts medel för kvalitetshöjande insatser som driver upp nettokostnaderna i förhållande till 
föregående år.

Den främsta orsaken till intäktsökningen är att skatteintäkterna beräknas öka. Kommande års 
ökningstakt inom skatter och statsbidrag kommer framförallt ske genom befolkningsutvecklingen och 
de demografiska behoven. Under denna period ökar även kostnader för avskrivningar samtidigt som 
de finansiella posterna sjunker något. 

För 2021 och 2022 fortsätter kommunens nettokostnadsutveckling att ligga på en hög nivå, men inte i 
nivå med utvecklingen mellan åren 2019 och 2020. Verksamhetens nettokostnader enligt fastställd 
plan för 2021 och 2022 ökar med 5,4 respektive 4,0 procent per år, vilket motsvarar kostnadsökningar 
på 59,2 respektive 45,9 mnkr. Kostnadsökningarna finansieras genom att intäkterna från skatter och 
statsbidrag också utvecklas positivt som ett resultat av bland annat befolkningsökningar. 
Prognostiserade befolkningsökningar på cirka 2–3 procent respektive år medför att intäkter från 
skatter och statsbidrag väntas utvecklas bättre än verksamhetens nettokostnader. 2021 och 2022 
prognostiseras intäkterna öka med 6,9 respektive 4,1 procent respektive år vilket motsvarar 
intäktsökningar på 75,4 respektive 48,5 mnkr. Detta sammantaget bidrar till att resultaten 2021 och 
2022 beräknas hamna på 35,2 mnkr respektive 38,1 mnkr.

8.2.1 Nettokostnader
Nettokostnaderna budgeteras att öka med 86,4 mnkr i förhållande till 2019 års prognosticerade utfall. 
Av kostnadsökningen beräknas 26,0 mnkr härledas till pris- och löneökningar samt förändringar i 
pensionskostnaderna medan volymförändringar beräknas öka med 60,4 mnkr. Av denna ökning avser 
16,0 mnkr medel avsatta för oförutsedda kostnader och 3,5 mnkr avsatta till sociala projekt- och 
innovationsmedel. Om dessa medel inte behöver utnyttjas kan nettokostnadsutvecklingen bli lägre 
och därmed förbättras också resultatet i relation till budget 2020.

I likhet med de senaste årens budgetberedningar kommer nämndernas budgetar kompenseras för 
prisutveckling utifrån SKL:s bedömning av hur den svenska ekonomin förväntas utvecklas. Detta trots 
den osäkerhet som råder kring inflationsutvecklingen de kommande åren. Det innebär att nämnderna 
kompenseras för prisutveckling motsvarande 5,7 mnkr. 

I budget 2020 ökar nämndernas anslag i förhållande till föregående års budget med 40,2 mnkr i fasta 
priser för mer verksamhet alternativt högre kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I dessa anslag 
ligger bland annat kompensation alternativ reduktion för volymökningar inom pedagogisk verksamhet 
27,2 mnkr, vård- och äldreomsorg 2,9 mnkr och LSS-verksamhet 0,8 mnkr. Vidare tillförs utbildnings- 
och kulturnämnden och socialnämnden +5,5 mnkr respektive 5,1 mnkr för olika kvalitetshöjande 
insatser, såväl tillfälliga som permanenta. Kommunstyrelsen tillförs motsvarande 3,6 mnkr för diverse 
tillfälliga och permanenta kvalitetshöjande insatser medan miljö- och byggnämnden bibehåller samma 
ram som föregående år. Samtidigt görs diverse justeringar inom kommunstyrelsen, utbildnings- och 
kulturnämnden och socialnämnden motsvarande totalt -4,9 mnkr för tidigare insatser som upphört 
och effektiviseringar till följd av riktade insatser via nya innovationer. Följande tillskott alternativt 
minskningar har nämndernas budgetramar justerats med i 2020 års budget och flerårsplan 2021–
2022:
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Tabell. Nettokostnadsutveckling i fasta priser med budget 2019 som utgångspunkt
Nämnd (tkr)
(- = Kostnadsökningar/anslagsökningar)

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Kommunstyrelsen 315 915 3 795
Miljö- och byggnämnden 0 0 0
Utbildnings- och kulturnämnden -32 148 -47 603 -58 959
Socialnämnden -8 408 -5 034 -7 541

Totalt -40 241 -51 722 -62 705

8.2.2 Skatter och statsbidrag
Skatter och statsbidrag har till stor del budgeterats utifrån SKL:s prognos från 2 maj 2019 och bygger 
på en oförändrad kommunal utdebitering med 20,09 kr per skattekrona för åren 2020–2022. För 
perioden 2020 till och med 2022 har en revidering gjorts till följd av att befolkningsutvecklingen i 
Burlövs kommun inte följer den prognos som SKL utgår från i sina beräkningar (genomsnittlig 
utveckling i riket). Följande utveckling beräknas:

Tabell. Skatter och statsbidrag

Poster (mnkr)
(+ = Intäktsökningar)

2019 2020 Diff 
19/20

2021 2022

Skatter från invånarna 705,7 718,5 12,8 740,8 768,3

Inkomstutjämning 266,8 271,7 4,9 280,0 290,4

Slutavräkning -10,9 0 10,9 0 0
Delavräkning 0 0 0 0 0

Delsumma skatteintäkter 961,6 990,2 28,6 1 020,8 1 058,7

Kostnadsutjämning 59,4 61,4 2,0 61,9 62,4

Regleringsbidrag 12,9 20,5 7,6 21,6 16,6

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

Kommunal fastighetsavgift 28,8 29,9 1,1 29,9 29,8

Utjämning för LSS-kostnader -35,3 -37,4 -2,1 -37,7 -38,0

Totalt 1 027,4 1 064,6 37,2 1 096,5 1 129,5

Reglering p.g.a. bef.utveckl, föränd. i utjämning, 
m.m.

11,0 36,0 25,0 79,5 95,0

Summa skatter och statsbidrag 1 038,4 1 100,6 62,2 1 176,0 1 224,5

Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 3,1 procent mellan åren 2019 och 2020 och bygger på att 
högkonjunkturen i svensk ekonomi går in i konjunkturell balans, vilket därmed innebär en sämre 
skatteunderlagstillväxt jämfört med tidigare år. Förklaringen ligger i att ökningstakten i arbetade 
timmar beräknas utvecklas svagare när ekonomin mattas av. I Burlövs kommun väntas intäkterna från 
skatter och statsbidrag, efter justeringar för befolkningsutveckling, öka med 6,0 procent (62,2 mnkr), 
vilket är högre än genomsnittet för riket. En bidragande orsak är att Burlövs befolkningstillväxt 
beräknas bli högre än de befolkningsprognoser SKL använder för att beräkna skatteintäkterna. För 
2020 och 2021 beräknas skatteunderlaget, efter justeringar för befolkningsutveckling, öka med 6,9 
och 4,1 procent, vilket även det är högre än ökningen för riket.

När det gäller kommunens egna skatteunderlag har Burlövs kommuns skattekraft sjunkit successivt 
sedan mitten av 1990-talet i förhållande till medelskattekraften för riket. För inkomståret 2018 och 
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2019 är värdena 84,5 respektive 84,0 procent. En bidragande förklaring till att skatteunderlaget har 
minskat kan vara att andelen yngre som inte arbetar ökat mer än genomsnittet för riket. En annan 
förklaring kan vara att medelinkomsten generellt är lägre i Burlövs kommun jämfört med genomsnittet 
för riket. 

Skatteintäkterna baseras till största delen på medelskattekraften i riket, det vill säga den 
genomsnittliga beskattningsbara inkomsten, samt antalet invånare i kommunen. Alla kommuner 
garanteras en skattekraft på 115 procent av medelskattekraften. Av denna anledning ökar intäkterna 
via inkomstutjämningssystemet mellan 2019 och 2020 med 4,9 mnkr.  

Slutavräkning/delavräkning. De skatteintäkter som kommunen erhåller respektive budgetår baseras på 
en prognos över skatteunderlagets utveckling. När utfallet blir känt, vilket inte sker förrän i december 
året efter budgetåret, sker en korrigering genom att kommunen antingen får ytterligare skatt eller 
betalar tillbaka i det fall man har fått för mycket i de preliminära inbetalningarna. Beräknade 
avräkningar framgår av tabellen ovan.

I utjämningssystemet ingår även utjämning baserad på befolkningsstruktur med mera i kommunerna, 
så kallad kostnadsutjämning. Kommuner med, ur kostnadssynpunkt, ogynnsam struktur får bidrag 
medan kommuner med gynnsam struktur betalar avgift.  

För 2020 beräknas bidraget via kostnadsutjämningen hamna på 61,4 mnkr, vilket är 2,0 mnkr högre 
jämfört med 2019. Orsaken är förändringar i befolkningsstrukturen i Burlövs kommun. Bland annat 
beräknas utjämningen för andelen barn inom förskola och befolkningsförändringar öka i förhållande 
till riksgenomsnittet, vilket reglerar upp bidraget. Vidare beräknas utjämningen för andelen äldre inom 
äldreomsorgen minska vilket innebär att avgiften för detta delområde minskar i förhållande till 
föregående år. Men behovet prognostiseras av utjämning inom delområdena grundskola, 
gymnasieskola, barn med utländsk härkomst och individ- och familjeomsorg minska för Burlövs 
kommun. Beräkningar av behov grundas till stor del på befolkningsstrukturen men även på sociala 
faktorer som andel utrikes födda, arbetslöshet, familjesituation, inkomstnivå med mera. Bidragen via 
kostnadsutjämningssystemet beräknas öka med 79 kr per invånare.  

Kommunen bidrar med avgift till den nationella utjämningen av LSS-kostnader med 35,3 mnkr 2019. 
Bidraget/avgiften beräknas som skillnaden mellan de genomsnittliga kostnaderna i landet och 
kommunens faktiska kostnader (beräknat enligt schablon för olika LSS-insatser). För 2020 beräknas 
avgiften öka till 37,4 mnkr för Burlövs del. Skälet till att Burlövs avgift ökar är att LSS-insatserna i 
Burlövs kommun inte har ökat i samma takt som genomsnittet i riket. Beräkningarna för 2019 utgår 
från de LSS-insatser (platser i gruppbostad, daglig verksamhet med mera) som gavs 1 oktober 2018.  

2008 ersattes den statliga fastighetsskatten av en kommunal fastighetsavgift. Inkomsten från avgiften 
fördelades med ett krontal per invånare (1 316 kr/invånare), vilket för Burlövs del innebar 20,8 mnkr. 
Från och med 2009 gavs tillägg eller avdrag från detta belopp baserat på förändringar i 
taxeringsvärdena i respektive kommun. För 2019 beräknas inkomsten öka från 27,9 mnkr 2018 till 28,8 
mnkr. Under 2020–2022 beräknas avgiften betalas ut med 29,9 mnkr.

Bland de generella statsbidragen ingår även det så kallade regleringsbidraget/avgiften och 
strukturbidraget. Regleringsbidraget/avgiften är en post som avser ett stort antal regleringar under 
lång tid mellan staten och kommunerna, till exempel förändringar i statsbidrag och 
inkomstskatteregler med mera. För 2019 uppgår regleringsbidraget till 12,9 mnkr och beräknas öka till 
20,5 mnkr under 2020. 

8.2.3 Kassaflödesanalys samt finansiella kostnader och intäkter
Under 2019 beräknas likviditeten öka från 277,3 mnkr till 353,1 mnkr vid 2019 års slut. De bidragande 
orsakerna till likviditetsförbättringen är ett högre prognostiserat resultat vid årets slut samt lägre 
kostnader för investeringsverksamheten än planerat.
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De kommande tre åren, 2020–2022, väntas kommunens likvida medel minska från 353,1 mnkr till
 -90 mnkr. Förklaringen ligger i kommunens behov av att investera till följd av befolkningsökningar och 
den demografiska förändring kommunen genomgår samt på grund av nyinvestering i badanläggning.

Under 2020 beräknas investeringsvolymen uppgå till 204,3 mnkr samtidigt som delar av kommunens 
medelsplacering avsatt för medfinansiering av Södra stambanan löses in. Syftet är att täcka kostnader 
som uppstår i samband med delbetalning för kommunens åtagande enligt avtal med Trafikverket om 
medfinansiering. Dessutom väntas VA SYD:s investeringsbehov uppgå till 30,0 mnkr. Då Burlövs 
kommun har förpliktigat sig att låna ut medel till VA SYD minskar likviditeten med motsvarande 
summa. Men exploateringsverksamheten väntas generera ett överskott på 16,4 mnkr samtidigt som 
årets budgeterade resultat hamnar på strax under 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, 
vilket förbättrar likviditeten. Dessa faktorer beräknas leda till att kommunens likvida medel minskar 
med cirka 152 mnkr under 2020. 

För 2021 planeras för en fortsatt hög investeringsvolym, 317,7 mnkr samt fortsatt utlåning till VA SYD, 
23 mnkr. Under 2021 väntas sista delarna av exploateringsområdet Stora Bernstorp 2 säljas av och 
generera ett exploateringsöverskott på 8,5 mnkr, vilket ihop med ett beräknat resultat på 3 procent av 
skatter och statsbidrag bidrar till att dämpa likviditetsminskningen något. Effekten av det beräknas bli 
att kommunens likvida medel minskar från 201,5 mnkr till -29,3 mnkr. I plan 2022 beräknas resultatet 
vid årets slut hamna på 38,1 mnkr samtidigt som investeringstakten ligger kvar på en hög nivå, 172,3 
mnkr. Sammantaget innebär det att likviditeten vid planperiodens slut hamnar på -90,0 mnkr. Därmed 
finns ett lånebehov i slutet av budgetperioden för att finansiera delar av investeringsbehovet.

I budget 2020 med flerårsplan 2021 och 2022 beräknas de finansiella intäkterna minska något jämfört 
med 2019. För 2020 väntas intäkterna minska med cirka 0,8 mnkr för att sedan under 2021 och 2022 
hamna i paritet med 2019 års prognostiserade utfall. Orsaken till att de finansiella intäkterna utvecklas 
någorlunda lika mellan åren trots att delar av medelsförvaltningen väntas bli inlöst, är att räntan 
förutspås öka något de kommande åren efter 2019.

Bland kommunens finansiella poster finns utöver ränteintäkter också avkastning från kommunens 
innehav av andelar i ränte- och aktiefonder. Marknadsvärdet av dessa är idag cirka 301 mnkr och avser 
dels medel avsatta för kommunens pensionsåtaganden och åtaganden i samband med utbyggnaden 
av Södra stambanan (överbyggnad i Åkarp). Enligt redovisningsreglerna bokförs utdelningar med mera 
från dessa fonder som finansiell intäkt i resultaträkningen. Utdelningarna har tidigare år återinvesteras 
i fonderna. För åren 2019 till 2022 beräknas utdelningen hamna på 5,5 mnkr respektive år.

Från och med 2011-01-01 svarar VA SYD för VA-verksamheten inom Burlövs kommun. VA SYD har 
övertagit samtliga anläggningstillgångar (ledningar, pumpstationer etc.). Betalning har skett genom lån 
från Burlövs kommun, som idag uppgår till 75,9 mnkr. På detta ska erläggas ränta till kommunen, 
beräknad till 0,8 mnkr 2018 och 1,1 mnkr 2019. Enligt samverkansavtalet mellan VA SYD och Burlövs 
kommun ska kommunen låna ut medel till VA SYD för att täcka förbundets medelsbehov i samband 
med investering med mera. Enligt planerna behöver VA SYD ytterligare medel 2019, cirka 17 mnkr, 
samt 30 mnkr 2020. 

Övriga finansiella intäkter utgörs främst av borgensavgift från Burlöv Bostäder AB, beräknad till 
2,1 mnkr för 2019. Borgensavgiften regleras genom ett beslut i fullmäktige om nya regler för 
borgensavgiften. Denna ska sättas på marknadsmässig grund och baseras på ränteskillnaden mellan 
lån mot pantbrev och lån mot kommunal borgen. Detta medför att borgensavgiften för perioden 
2019–2022 beräknas hamna på runt 2,3 mnkr per år.

Sammantaget beräknas de finansiella posterna till en nettointäkt på 9,6 mnkr för 2020, för att sedan 
succesivt öka till cirka 10,5 mnkr till 2022.
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8.2.4 Infrastrukturbidrag, Södra stambanan
Burlövs kommun, Region Skåne och Trafikverket träffade 2008 ett avtal om utbyggnaden av Södra 
stambanan genom Burlöv. Avtalet innebär bland annat att kommunen och regionen vardera lämnar 
bidrag till Trafikverket på 75 mnkr. Beloppet ska räknas upp med index från 1 juli 2008. Kommunens 
åtagande uppgick 2018-12-31 till 95,9 mnkr. Indexökningen under 2019 beräknas till 2,5 mnkr och 
åtagandet beräknas vid kommande årsskifte uppgå till 98,3 mnkr. Indexökningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen för respektive år.

I oktober 2011 träffades ett nytt avtal med Trafikverket och Region Skåne beträffande utbyggnad av 
pendlarstation i Arlöv. Kommunen ska enligt avtalet lämna bidrag med 21,5 mnkr. Fullmäktige har 
beslutat att bidraget ska redovisas enligt de nya (från 2009) redovisningsreglerna för 
infrastrukturbidrag. Det innebär att bidraget fördelas över 20 år, det vill säga med 1 075 tkr per år, 
indexreglering oräknad. Denna kostnad redovisas under nettokostnader i resultaträkningen. Även 
detta bidrag ska räknas upp med index. Åtagandet hade ökat till 25,8 mnkr 2018-12-31. Under 2019 
beräknas åtagandet öka med 0,5 mnkr till 26,3 mnkr.

Sammanlagt beräknas åtagandena öka med 3,0 mnkr under 2019 samt 2,5 mnkr respektive år 2020–
2022. Ökningarna redovisas som kostnad i resultaträkningarna.

9. Investeringar
I april månad presenterade nämnderna ett nettoinvesteringsbehov motsvarande 746,5 mnkr för 
perioden 2020–2022. En investeringsvolym av denna storlek är ohållbar över en längre period, men 
överkomlig om investeringsbehovet är av tillfällig karaktär som till exempel vid ett bygge av ett nytt 
badhus eller ny skola som beräknas ske vart 20:e eller 10:e år. En förutsättning är då att 
investeringsvolymen återgår till en normal nivå åren därpå, vilket för Burlövs kommun är mellan 70-
100 mnkr per år. Risken är annars stor att Burlövs kommun får organisatoriska och ekonomiska 
problem i framtiden. Orsaken är att dagens organisation inte är anpassad för investeringsvolymer i 
den storleksordningen. Dessutom skulle investeringsvolymer enligt föreslagen nivå innebära att 
kommunens avskrivningar ökar kraftigt. Enligt föreslagen investeringsvolym kommer avskrivningarna 
att öka med cirka 64 procent (från 47,1 mnkr 2018 till 77,2 mnkr 2022) från bokslutet 2018 till plan 
2022. 

I maj månad kom beredningen fram till att kommunens goda ekonomiska ställning, så långt det är 
möjligt, skulle bibehållas. Beredningen fastställde därför riktlinjer i det fortsatta arbetet med 
investeringsbudgeten, som återspeglas i det finansiella målet för hur stor investeringsvolymen skulle 
vara 2019–2021. 

Beredningen har utifrån befolkningsprognos och politiska prioriteringar, i syfte att nå 
kommunfullmäktiges övergripande mål, gjort mindre revideringar av föreslagen investeringsvolym. 
Med anledning av detta har en investeringsvolym på 694,3 mnkr föreslagits för perioden 2020–2022. 
Jämfört med planen för 2019–2021 har nettoinvesteringarna ökat med 339,3 mnkr. Den bidragande 
orsaken till det är att ett nytt badhus ligger med i planen för perioden 2020–2022. Trots justeringar 
har beredningen inte lyckats anpassa investeringsvolymen till det övergripande finansiella 
investeringsmålet. Detta med anledning av att tre större investeringar planeras genomföras under 
planperioden, ett nytt badhus, en ny F-6 skola på Kronetorp för 600 elever samt en ny förskola på 
Grönebo med sex avdelningar. Orsaken är att enbart kostnaden för ett badhus skulle överstiga det 
övergripande finansiella investeringsmålet för de aktuella åren investeringen ska genomföras.  

De största investeringsobjekten för perioden 2020–20222:

Tabell. Budgeterade kostnader för större investeringsobjekt perioden 2020–2022

2 Investerings- och exploateringsverksamheten framgår i detalj av bilaga 2 (Investeringsbudget 2020–2022).
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Större investeringsobjekt (tkr) Plan 2020–2022

Nytt badhus 329 400

F-6 skola på Kronetorp 220 000

Ny förskola i Arlöv 44 000

Nytt IFO hus 26 000

Åtgärder S stambanan enl gränsdragning 22 777

10. Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten väntas ge överskott under 2020–2022. En bidragande förklaring är att 
försäljning av Stora Bernstorp 2 väntas genomföras under 2020 och 2021. Inkomsterna kommer att 
användas för att finansiera kommunens stora investeringsvolym. Följande nettoöverskott har 
beräknats:

Tabell 1. Exploateringsöverskott perioden 2020–2022

Exploateringsområden (tkr) Plan 2020–2022

Stora Bernstorp 2 24 905

Totalt 24 905

11. Personal- och organisationsfrågor 2020
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. Av kommunens fyra mål 
bedöms målen om attraktivitet och hållbarhet påverkas av kommunens agerande i arbetsgivarfrågor. 
Under 2020 kommer flera viktiga styrdokument att implementeras och omfattande arbete med 
lönerevision genomföras till följd av att flera avtal omförhandlas. 

Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där invånarna känner sig välkomna, 
trygga och erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet. Burlövs kommun har tillit till att 
medarbetarna både kan och vill ta ansvar för sitt uppdrag och ge stöd till andra kollegor. Medarbetare 
med ledaruppdrag är förebilder som har fått och accepterat 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 de 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 detta arbetar Burlövs kommun strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare 
där vi levererar utifrån goda organisatoriska förutsättningar, ett nära ledarskap och med engagerade 
medarbetare.

11.1 Attrahera
Burlövs kommun ska arbeta strukturerat för att attrahera potentiella medarbetare och ledare till våra 
verksamheter. Vi har attraktiva tjänster där goda förutsättningar ges för uppdragen i organisation. Vi 
ska vidare vara synliga som arbetsgivare för våra potentiella medarbetare och ledare. 
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Under 2020 kommer arbetet med att implementera PEPP:s organisatoriska förutsättningar med fyra 
spår fortsätta; antal medarbetare per ledare, ledaruppdrag, processorienterat arbetssätt och 
projektmetodik. Parallellt kommer arbetet med Burlövs och parternas arbete med heltid som norm att 
fortgå. 

Vidare kommer implementeringen av det förmodade samverkansavtalet ta form med 
utbildningsinsatser för ledare och medarbetare. 

Arbetet med att synas som arbetsgivare på mässor och i våra annonser fortsätter liksom vår 
arbetsgivareprofilering i form av hur vi syns och kommunicerar såväl internt som externt för att stärka 
vårt arbetsgivarvarumärke.

11.2 Rekrytera
Burlövs kommun rekryterar medarbetare och ledare med rätt kompetens och värderingar samtidigt 
som kandidaterna går igenom en positiv upplevelse. Vi arbetar strukturerat med introduktionen av 
våra nya medarbetare och ledare för att ge förutsättningar till ett engagerat medarbetarskap och ett 
nära ledarskap. 

Under 2020 kommer fokus ligga på en ökad och fördjupad introduktion av våra medarbetare och 
ledare. 

11.3 Utveckla
Burlövs kommun ska erbjuda våra medarbetare och ledare utveckling i form av kompetensutveckling 
utifrån verksamhetsområde samt utifrån ett engagerat medarbetarskap och ett nära ledarskap. Vi ska 
även erbjuda våra medarbetare och ledare karriärmöjligheter inom vår organisation. 

Under 2020 (t o m 2022) kommer Burlövs kommun starta upp ett ledarutvecklingsprogram med syfte 
att erbjuda våra ledare utveckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och 
attrahera bra ledare till våra verksamheter. 

Programmet seniora ledare, som arrangeras tillsammans med MalmöLundregionen, kommer att 
slutföra sin första omgång under våren 2020. Med fokus på att ge våra medarbetare 
karriärmöjligheter inom vår organisation kommer vi fortsätta samarbeta med 5yes för att utveckla 
våra ledartalanger inom ramen för det gemensamma LETA3-programmet.

11.4 Behålla
Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare där både medarbetare och ledare vill stanna och bidra till 
verksamheten. Vår lönepolitik grundar sig på kända kriterier där varje medarbetare ges förutsättning 
att påverka sin löneutveckling. Genom individuell och differentierad lönesättning belönar och 
stimulerar vi goda arbetsresultat. Med systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad del i 
verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun ledarna och medarbetarna tillsammans god hälsa, 
trivsel och måluppfyllelse. 

Under 2020 kommer Burlövs kommun slutföra sitt första år med en digital process i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Fördjupad kompetensutveckling gällande arbetsmiljö kommer att ges till ledare 
och huvudskyddsombud. 

Vidare kommer extra fokus att läggas på att koppla de kommunövergripande lönekriterierna och 
arbetsplatsernas definitioner av dessa till kommunens mål med målsättning att varje medarbetare ska 
veta vad den bidrar med till kommunens målsättningar. Då flertalet avtal omförhandlas under 2020 
kommer kommunen följa löneutvecklingen noga samt utreda annat än rak lön.

3 Ledartalang
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11.5 Avgångar
Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare som, när medarbetare och ledare avslutar sitt arbete hos 
oss, upplevs ha ett professionellt tillvägagångsätt där vi ser till att följa upp upplevelser och orsaker till 
varför man slutar samt har en systematik i kunskapsväxling och kompetensöverföring. 

Under 2020 kommer Burlövs kommun att kvalitetssäkra vår avslutsprocess med stödmaterial för 
avslutsamtal samt införa en enkät till alla som avslutar sin anställning i vår kommun.
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12. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är 
beslutande organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen utgör 
personalutskott och har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter med undantag av 
miljö- och byggavdelningen.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån 
för drift och utveckling av kommunen, i hela kommunkoncernen, inkl. bolag, förbund osv. 
Förvaltningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa 
kontakter. Avdelningarna är planering, utveckling, kommunteknik, fastighet, ekonomi, personal, 
kommunikation samt kansli.  Förvaltningen fullgör dessutom miljö- och byggnämndens 
myndighetsutövning.

12.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018                                       
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12.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 85 572 82 959 82 452 82 452 82 452
Kostnader -196 715 -200 528 -206 201 -205 601 -202 721

Verksamhetens nettokostnader -111 143 -117 596 -123 749 -123 149 -120 269

Kommunledningskontor
Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:
Tillfälliga utökningar:
Bredband 350 350 350
EU val (återbetalning) 350 350 350
Personalfrämjande åtgärder 1 500 1 500 1 500
Näringslivsfrämjande åtgärder 200 200 200
Värmekameror 500
Beläggningsunderhåll 750
2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330
Ledarutbildning -500 -500 -500

Permanenta utökningar:
E-handel 450 450 450
Omföring p.g.a. E-handel -550 -550 -550
Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200
Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260
Samverkan e-arkiv -375 -375 -375
Drift av informationspelare -50 -50 -50
1 tj Projektledare näringsliv -300 -300 -300
1 tj Styr- & reglertekniker, fastighet -600 -600 -600
Digitaliseringsstrateg -700 -700 -700
Räntefritt lån Fiber verksamhet 1 000 1 000 1 000

12.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

12.3.1 Löne- och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI4 och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger 
på 2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

12.3.2 Förändringar mot 2019
I kommunstyrelsens budget för 2020 har ramen reducerats med totalt 315 tkr på grund av tillfälliga 
anslag som beviljats tidigare år. Totalt sett återförs 2 400 tkr för bland annat tillfälliga anslag för 
bredbandsverksamheten (350 tkr), EU val (350 tkr), personalfrämjande åtgärder (1 500 tkr) och 
näringslivsfrämjande åtgärder (200 tkr). Efter återföringen av tillfälliga anslag har 450 tkr av 
kommunens permanenta utökningar för e-handel återförts. Detta eftersom 550 tkr omdisponeras från 
kommunens övriga nämnder till följd av effektiviseringsvinster som beräknas uppstå genom införandet 

4 Konsumentprisindex
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av e-handel. Kommunstyrelsen har beviljats nya anslag motsvarande 3 035 tkr, varav 800 tkr för 
tillfälliga anslag som dels avser en ledarutbildning under tre år som ska bidra till att kommunens ledare 
får bättre förutsättningar att nå de övergripande målen (500 tkr), dels för en projektledare inom 
näringsliv för att slutföra arbetet med ESF projektet ”Tillväxtresan” (300 tkr). Vidare har ramen 
förstärkts med 2 235 tkr för permanenta utökningar. I dessa utökningar ingår kompensation för att 
permanenta tidigare års tillfälliga anslag för näringslivsfrämjande åtgärder (200 tkr), för 
Räddningstjänst Syds kostnadsökningar kopplat till pris- och löneutveckling (225 tkr), för att påbörja 
samverkan kring e-arkiv (375 tkr) och för att möjliggöra drift av informationspelare som beräknas 
anläggas under 2019 (50 tkr). Ramen förstärks vidare med en styr- och reglertekniker (600 tkr) inom 
fastighetsavdelningen som ska arbeta för att minska energiförbrukningen inom kommunens 
fastighetsbestånd. Till detta anslag finns även ett effektiviseringskrav som innebär att anslaget 
succesivt under de två kommande åren ska återföras som ett led i de effektiviseringsvinster som 
väntas uppstå. Dessutom förstärks förvaltningen med en digitaliseringsstrateg (700 tkr) som centralt 
ska driva kommunens digitaliseringsarbete. Nämnden beviljas även räntefria lån för 
bredbandsverksamheten i syfte att mildra effekten av ökade kapitalkostnader (-1 000 tkr).  

12.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

12.4 Nämndens mål

Målområden Mål

Fram till år 2022 ska …

Indikator Mål 
2020

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-
Index)  

62

Planberedskap för nya bostäder 
som kan byggas med stöd av alla 
gällande detaljplaner den 
31 december, antal per 1 000 
invånare

>23

… Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats att 
leva och bo i så att de kan 
rekommendera andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning –
Bostäder (Nöjd-Region-Index) 

57

… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till Burlövsborna.

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen – Totalindex

78

… Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att 
erbjuda heltid som norm i den 
utsträckning medarbetaren önskar

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska 
stärkas för att 
attrahera medborgare, 
företag och personal till 
kommunen.

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen tillhanda-
håller.

Företagsklimat enligt Öppna 
Jämförelser insikt, totalt NKI (Nöjd-
Kund-Index)

67
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Målområden Mål

Fram till år 2022 ska …

Indikator Mål 
2020

… Burlövs kommun tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter.

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

68Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska 
tillhandahålla en hög 
och kvalitativ service-
nivå samt skapa goda 
förutsättningar för 
samverkan och bemöta 
alla medborgare och 
företagare lika.

… kommunala fastigheter och den 
yttre miljön kommunen ansvarar 
för så långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering (%) 

45

… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av hushålls-
avfallet återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling,(%) 

36

… varje års resultat, exklusive 
reavinster från fastig-
hetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott, vara lägst 2 
% av intäkter från skatter och 
statsbidrag, oräknat sådana 
åtgärder för vilka kommunfullmäk-
tige beslutat att medel ska 
reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

Årets resultat i % av skatter och 
statsbidrag 

>2

... Burlövs kommuns årliga 
självfinansieringsgrad vara minst 
90 %.

Investeringsvolymen i förhållande 
till resultatet med avskrivningar 
som ett snitt av senast kända 3-
åriga planperioden och 2 tidigare år 
dividerat med 90 % (mnkr) 

>90

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska 
verka för att ge med-
borgarna förutsätt-
ningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin 
framtid.

… Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40

Trygg- och säkerhet enligt Öppna 
jämförelser, ranking (SKL) 

<56Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska 
skapa förutsättningar 
för en trygg och säker 
tillvaro.

… Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i.

Polisens Trygghetsundersökning – 
Problemindex 0–6 

<2,5
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12.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

 Vara delaktiga i 
medborgardialogen och i 
samtliga delar av 
kommunkoncernen

 Delta, lyssna och fånga upp 
synpunkter 

 Genomföra enklare åtgärder 
direkt

 Upprätta tidplaner för mer 
komplexa åtgärder

Burlövsborna ska vara mer 
nöjda med kommunen som en 
plats att leva och bo i så att de 
kan rekommendera andra att 
flytta hit.

 Bygga blandad stad

 Inkludera Burlövs Bostäder AB i 
processerna

 Planera utbyggnad så att 
skolor, stadsmiljö, grönstruktur, 
mötesplatser m.m. byggs ut i 
samma takt som bostäderna

Företagarna i Burlövs kommun 
i högre grad vara nöjda med 
den service som kommunen 
tillhandahåller

 Genomföra planerade delmål 
utifrån näringslivsplan

 Arbeta utifrån antagen 
näringslivsplan

Burlövs kommun som 
arbetsgivare verka för en 
tryggad personalförsörjning 
genom att erbjuda heltid som 
norm i den utsträckning 
medarbetaren önskar

 Arbeta för att den breda 
erfarenheten och kunskapen 
som finns i mångfald 
synliggörs, samspelar och 
används för att kommunen ska 
nå sina mål

 Genomföra rekryteringar utifrån 
kommunens personalpolitiska 
program

Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med 
hög kompetens för att 
möjliggöra en god service till 
Burlövsborna

 Arbeta för att skapa en bra 
arbetsmiljö och ett hållbart 
arbetsliv samt verka för en 
tryggad personalförsörjning 
genom att erbjuda heltid som 
norm

 Aktualisera handlingsplanen för 
ett genomförande av arbete på 
heltid som norm

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

Kommunen tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 Implementera ny 
kontaktcenterlösning för 
medborgarservice

 Utveckla och effektivisera 
medborgarservice för att kunna 
ge god service till fler burlövsbor

Kommunala fastigheter och 
den yttre miljö som 
kommunen ansvarar för så 
långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna

 Arbete med tillgänglighets 
anpassning i och runtomkring 
kommunens fastigheter

 Se över kommunens fastighet 
och genomföra 
tillgänglighetsanpassningar i 
möjlig utsträckning
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva 
miljövänligt och minst hälften 
av hushållsavfallen återvinnas

 Se över behovet att förbättra 
möjligheterna att skapa ännu 
bättre källsortering

 Inventera och utvärdera samtliga 
fastigheter och skapa framtida 
plan för genomförande

 Aktualisera avfallsplan 
tillsammans med Malmö stad 
och VA SYD.

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

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

 Fortsatt arbete med förbättrat 
skalskydd i och omkring 
fastigheterna

 Fortsätta utbyte av nycklar till 
taggar

12.6 Samarbetsnämnd - gemensam Löneservice
Nedan följer budget för huvudverksamhetsområdet samarbetsnämnd för löneservice. Området finns 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Redogörelse görs även i särskilt dokument ställt till 
samarbetsnämnden.

12.6.1 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019

Beslutad ram, (tkr) Bokslut 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Intäkter 8 550 8 928 8 960 8 960 8 960
Kostnader -8 547 -8 928 -8 960 -8 960 - 8 960

Verksamhetens nettokostnader 3 0 0 0 0

12.6.2 Så beräknas nettoramen
Eftersom nämnden är en resultatenhet, vilket innebär att nämnden finansieras med intäkter från 
samarbetskommunerna, ska verksamhetens nettokostnader vara noll.  Utgångsläget i beräkningen av 
2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp med 
förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

12.6.3 Nämndens mål
Nämnden ska följa kommunstyrelsens nämndsmål. Utöver dessa finns egna nämndsmål som 
löneserviceenheten ska följa som är gemensamma för de tre samarbetskommunerna. 

46



37

13. Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden är myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning inom plan- och 
bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Område Miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar för lagstiftningen inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, tobakstillsyn, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten 
omfattar även miljöövervakning av luft, mark och vatten. 

Verksamheten omfattar bygglov, bygganmälan, tillstånd för egensotning, obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK), tillsyn, samt rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

13.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018

13.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 7 231 3 950 3 076 3 076 3 076
Kostnader -7 040 -7 464 -7 645 -7 645 -7 645

Verksamhetens nettokostnader 191 -3 514 -4 569 -4 569 -4 569

Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:

13.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 
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13.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

13.3.2 Förändringar mot 2019
I budget 2020 har nämnden inte tilldelats några nya anslag. Nämnden har lyft fram ett behov av att 
börja ett digitaliseringsarbete av bygglovsarkivet. Nämndens årliga överskott förväntas täcka de 
kostnader arbetet med digitaliseringen av bygglovsarkivet medför. 

13.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

13.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats 
att leva och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta 
hit

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

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex

78

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska stärkas för 
att attrahera medborgare, företag 
och personal till kommunen.

…Företagarna i Burlövs kommun 
i högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen 
tillhandahåller

Företagsklimat enligt 
Öppna Jämförelser Insikt. 
Totalt NKI

67

Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska tillhandahålla 
en hög och kvalitativ servicenivå 
samt skapa goda förutsättningar för 
samverkan och bemöta alla 
medborgare och företagare lika

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka för att 
ge våra medborgare förutsättningar 
för en god hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin framtid.

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en trygg och 
säker tillvara att bo och verka i

…Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i
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13.5 Hur nämnden ska nå målen
Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

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

Främja engagemang, kreativitet, 
delaktighet och dialog

 Genomföra kompetens- 
och verksamhetsutveckling 
för ett hållbart arbetsliv

… Företagarna i Burlövs 
kommun i högre grad vara 
nöjda med den service som 
kommunen tillhandahåller

Främja ett mer förankrat kundperspektiv  Genomföra aktiviteter 
utifrån de mest 
prioriterade områdena i 
undersökningen av de olika 
serviceområden, 
information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och 
effektivitet.

 Fortsätta arbetet med 
Lotsfunktionen

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av 
tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

Arbeta för att den breda erfarenheten 
och kunskapen som finns i mångfald 
synliggörs, samspelar och används för att 
kommunen ska nå sina mål

 Genomföra rekryteringar 
utifrån kommunens 
personalpolitiska program

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats 
att leva och verka i
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14. Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för alla delar i det allmänna skolväsendet: förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskolans introduktionsprogram och 
nationella program, gymnasiesärskola, Komvux med Grundvux/gymnasiekurser/särvux/SFI. När det 
gäller utbildning inom särskola och gymnasium köper vi i huvudsak utbildningsplatser av andra 
anordnare. Men vi erbjuder tre introduktionsprogram till gymnasieskolan i egen regi.

I nämndens ansvarsområde ingår också kulturskolan, kost och städenheten, bibliotek, allmänkultur, 
ungdomsgruppen med ansvar för fritidsgårdar och fältverksamhet, Burlövsbadet, idrottsplatser och 
andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer.

14.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018
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14.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019

Beslutad ram, (tkr) Bokslut 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Intäkter 126 577 112 703 124 680 127 029 129 190
Kostnader -645 199 -655 088 -695 512 -713 017 -726 534

Verksamhetens nettokostnader -518 622 -542 385 -570 533 -585 988 -597 344

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2019:
Volym & Kvalitet enl res.

Grundskola -12 439 -21 919 -29 029
Fritidshem -1 780 -2 992 -4 038
Förskola -5 294 -7 589 -9 309
Gymnasieskola -7 392 -11 021 -12 879
Komvux -273 -613 -874

Tillfällig utökn/minskn:
Södervångskolan paviljonger 130 130 130
Effektivisering E-handel 400 400 400
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 0 0

Permanent utökn/minskn:
Just. fördelningsnyckeltal i Gr.skolan -4 000 -4 000 -4 000

14.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

14.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

14.3.2 Förändringar mot 2019
I Budget 2020 har nämnden dels tilldelats medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad på 
kommunens befolkningsprognos, dels utifrån anslag för tillfälliga satsningar utanför 
resursfördelningsmodellen och dels utifrån permanenta satsningar som inför nästa års budgetprocess 
räknas in i resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån befolkningsprognos beslutad av 
kommunfullmäktige i februari 2019 och enhetskostnad per barn/elev/studerande för att få fram en 
ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Uppräkningen har inneburit att nämnden tillskjutits 
medel i fasta priser motsvarande 27,2 mnkr i budget 2020 och 44,1 mnkr respektive 56,1 mnkr i 
flerårsplan för 2021 respektive 2022. 

Utöver uppräkningar baserade på befolkningsprognosen har ramen i budget 2020 förstärkts med 
kvalitetshöjande insatser, motsvarande 4 000 tkr, för permanenta satsningar inom grundskolan i syfte 
att minska antalet elever per pedagog. Samtidigt har ramen reducerats med anslag av tillfällig karaktär 
för paviljonger på Södervångskolan (130 tkr) och till följd av effektiviseringar som beräknas uppstå när 

51



42

e-handel implementerats i kommunen (400 tkr). Kommunens egen gymnasieskola förstärks tillfälligt 
med 1 500 tkr för att kunna fortsätta hyra externa lokaler på Hvilans folkhögskola. 

14.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.

14.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva 
och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta hit

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen – Totalindex

78

Årsarbetare i förskolan med 
pedagogisk högskoleexamen, (%)

>45

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska 
stärkas för att attrahera 
medborgare, företag och 
personal till kommunen.

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

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

77

…Kommunen ska tillhandahålla en 
högre grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%)

>60Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska 
tillhandahålla en hög och 
kvalitativ servicenivå samt 
skapa goda förutsättningar 
för samverkan och bemöta 
alla medborgare och 
företagare lika

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

Aktiviteter på kommunala 
bibliotek för barn & unga, 
antal/1000 inv 0-20 år

50

Elever på SFI som klarat högsta 
kurs på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)

…Burlövsborna i större utsträckning 
vara självförsörjande genom arbete 
eller studier

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs, (%)

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka 
för att ge våra medborgare 
förutsättningar för en god 
hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin 
framtid.

…alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 
(exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgr.), kommunala skolor, (%)

>79

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en 
trygg och säker tillvara att 
bo och verka i

…Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i
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14.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.

… Burlövs kommun i högre 
grad attrahera medarbetare 
med hög kompetens för att 
möjliggöra en god service till 
Burlövsborna

 Undersöka rutiner och 
processer hos kommuner som 
har hög måluppfyllelse i att 
erbjuda plats på önskat datum 
på förskola



Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

… Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet 
för Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 

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

 Större samverkan mellan de tre 
enheterna kulturskola, 
bibliotek och Kultur i Burlöv 
kommer medföra ett bredare 
utbud som skall attrahera nya 
målgrupper

 Koncentration på Arlövs bibliotek 
vad gäller verksamheten i Arlöv 
och i Åkarp genomförs 
aktiviteterna i första hand på 
Möllegården så att båda orterna 
har sin mötesplats

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

… alla elever ges 
förutsättningar för att nå 
kunskapsresultaten i 
läroplanen.

 Prioritera 
utvecklingsarbetet med 
framgångsfaktorer i 
undervisningen. 

 Skapa förutsättningar för 
ett pedagogiskt ledarskap i 
skolorna. 

 Stärka kompetensen i 
enheternas analysarbetet 
för att kunna fånga lyckade 
utvecklingsinsatser. 

 Stärka det kollegiala 
lärandet hos pedagoger



… Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier.

 

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och verka i
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15. Socialnämnden
Nämnden fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten, LSS-verksamheten och kommunal hälso- 
och sjukvård. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

15.1 Så här fördelade sig nettokostnaderna 2018
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15.2 Förändring i driftsbudget 2020 och flerårsplan 2021–2022 jämfört med 2019
Beslutad ram, (tkr) Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022
Intäkter 83 837 66 733 53 875 53 875 53 875
Kostnader -399 851 -391 417 -374 702 -371 328 -373 835

Verksamhetens nettokostnader -316 014 -324 864 -320 827 -317 453 -319 960

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419
Prisutveckling m.m.

Förändringar mot 2018:
Volym & Kvalitet enl res.
Vård- & äldreomsorg-Äldre -1 044 -2 535 -3 611
Vård- & äldreomsorg-Yngre -1 885 -2 656 -4 087
LSS enl. ny resursfördelning -893 -893 -893

Tillfälliga utökn/minskn:
Placeringar, barn och unga 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 0 2 600 2 600
Våga projektet 350 350 350
Effektivisering E-handel 150 150 150
SKL -36 0 0

Permanent utökn/minskn:
IoF förstärkning (tillstånd/skuld/fam.rätt) -500 -500 -500
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500
Resurs Burlöv -500 -500 -500
Maria Mellersta -150 -150 -150
Färdtjänst -900 -900 -900
LSS boendeplatser -1 000 -1 000 -1 000
Personlarm inom äldreomsorgen -200 -200 -200
Utökat öppethållande på mötesplatsen -300 -300 -300

15.3 Så beräknas nettoramen
Utgångsläget i 2020 års budget och flerårsplan 2021–2022 är budget 2019. Budget 2019 räknas upp 
med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. 

15.3.1 Löner och prisutveckling
Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs 
uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Uppräkningen för 2020–2022 ligger på 
2,4 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,9 procent 
2020 och 3,0 respektive 3,2 procent 2021 och 2022.

15.3.2 Förändringar mot 2019
I Budget 2020 har nämnden dels tilldelats/fråntagits medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad 
på kommunens befolkningsprognos och på individstatistik rapporterad till Statistiska centralbyrån, dels 
utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts 
utifrån befolkningsprognos beslutad av kommunfullmäktige februari 2019 och enhetskostnad per 
person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån 
resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad 
individstatistik till Statistiska centralbyrån för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2020 
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resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 2 929 tkr inom vård- och äldreomsorg och 
893 tkr inom LSS-verksamhet. 

Inom nämndens resursfördelade verksamheter förstärks ramarna utöver resursfördelningen med 
2 400 tkr, varav 1 000 tkr är riktade till LSS-verksamheten. Eftersom behovet inom LSS verksamheten 
väntas öka mer än beräknad volym i resursfördelningsmodellen kompenseras nämnden för den 
merkostnad som väntas uppstå. 

Ramen inom vård- och äldreomsorg förstärks med 1 400 tkr för att finansiera den merkostnad som 
beräknas uppstå när färdtjänsten läggs över till Region Skåne. Därutöver förstärks ramen med 200 tkr i 
syfte att möjliggöra gratis personlarm inom äldreomsorgen och 300 tkr för att möjliggöra ett utökat 
öppethållande på Mötesplatsen. Men ramen reduceras för tidigare års implementering av projektet 
”Att Våga”. Orsaken är att projektet är en kvalitetssatsning som på sikt väntas leda till effektiviseringar 
inom administration samt minskad sjukfrånvaro. Med anledning av det beräknas satsningen vara fullt 
ut återbetald år 2020. Utöver det reduceras ramen med ytterligare 150 tkr som ett led i 
effektiviseringen som beräknas uppstå när e-handel implementerats i kommunen.

Inom nämndens anslagsfinansierade verksamhet, individ- och familjeomsorgen, tillförs nya anslag 
motsvarande 2 686 tkr, varav 36 tkr är av tillfällig karaktär och avser en ersättning för att SKL ska 
stödja medlemmarnas arbete för jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. De permanenta 
anslagen innebär att nämnden får 1 500 tkr i ramförstärkning för skyddat boende, 500 tkr för att 
permanenta arbetet med ”Resurs Burlöv” och 150 tkr för att kunna möjliggöra att unga missbrukare 
kan söka stöd och hjälp på ”Maria Mellersta”.

15.3.3 Politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader ingår i driftsramen
Full kompensation beviljas för politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att 
full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av 
inventarier som klassas som investeringar.
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15.4 Nämndens mål
Målområden Mål

Fram till år 2022 ska..

Indikator Mål 
2020

…Burlövsborna vara mer nöjda 
med kommunen som en plats 
att leva och bo i så att de kan 
rekommenderar andra att flytta 
hit

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

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex

78

Det attraktiva Burlöv:
Varumärket Burlöv ska stärkas för att 
attrahera medborgare, företag och 
personal till kommunen.

…Minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara 
nöjda med servicen.

Brukarundersökning 
äldreomsorg/hemtjänst 
gällande sammantagen 
nöjdhet

90

Det tillgängliga Burlöv:
Burlövs kommun ska tillhandahålla en 
hög och kvalitativ servicenivå samt 
skapa goda förutsättningar för 
samverkan och bemöta alla 
medborgare och företagare lika

…Minst 9 av 10 Burlövsbor som 
bor i ett särskilt boende tycka 
att hänsyn tas till deras åsikter 
och önskemål

Brukarundersökning 
äldreomsorg/särskilt 
boende gällande hänsyns 
till åsikter och önskemål

80

Det hållbara Burlöv:
Burlövs kommun ska verka för att ge 
våra medborgare förutsättningar för 
en god hälsa, livskvalitet och lika 
förutsättningar för sin framtid.

…Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd

>82

Det trygga Burlöv: 
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en trygg och säker 
tillvara att bo och verka i

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

15.5 Hur nämnden ska nå målen

Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det attraktiva Burlöv: Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till 
kommunen.
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

…Minst 9 av 10 burlövsbor 
som använder hemtjänsten 
vara nöjda med servicen.

 Bedriva ett aktivt och 
systematiskt utvecklingsarbete.

 Arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete tex utifrån 
resultatet från 
brukarundersökningar, 
avvikelser, synpunkter och 
klagomål.

 Samtliga brukare ska ha en 
genomförandeplan som 
upprättas tillsammans med den 
enskilde.

 Utveckla teamarbetet.

 Handlingsplan är framtagen för 
de delar som behöver ses över. I 
planen berörs bland annat 
schema, bemanning och 
målstyrning.

Det tillgängliga Burlöv: Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda 
förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.

… Kommunen tillhandahålla 
en högre grad av tillgänglighet 
för Burlövsborna avseende 
kontakten med dess 
verksamheter

 Öka tillgängligheten inom 
social tjänstens område för 
medborgaren.

 Detta kommer att ske i form av, 
ökad tillgänglighet per telefon 
och öppen mottagning inom 
försörjningsstöd samt skapad 
mottagningsfunktion inom Barn 
och familjeenheten och 
Försörjningsstödet. 

 Öka möjlighet till digitala 
ansökningar inom 
myndighetsutövningen. Som 
komplement skapas tydlig 
information via hemsida och i de 
fall det behövs även på andra 
språk.

… Minst 9 av 10 Burlövsbor 
som bor i ett särskilt boende 
tycka att hänsyn tas till deras 
åsikter och önskemål

 Bedriva ett aktivt och 
systematiskt utvecklingsarbete.

 Arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete tex utifrån 
resultatet från 
brukarundersökningar, 
avvikelser, synpunkter och 
klagomål.

 Samtliga brukare ska ha en 
genomförandeplan som 
upprättas tillsammans med den 
enskilde.
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Mål Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?

Det hållbara Burlöv: Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

… Burlövsborna i större 
utsträckning vara 
självförsörjande genom arbete 
eller studier

 Bedriva ett aktivt 
utvecklingsarbete inom Individ 
och familjeomsorgens enhet 
Arbete och försörjning.

 Fortsätta arbetet inom enheten 
för att fler personer skall få 
arbete och klara egen 
försörjning. Särskild 
uppmärksamhet skall riktas till 
ungdomar som är arbetslösa och 
uppbär försörjningsstöd.

 ESF projektet Steget fortgår som 
riktar sig till personer med 
psykisk ohälsa som står särskilt 
långt från arbetsmarknaden och 
ska komma i arbete, utbildning 
eller komma närmare 
arbetsmarknaden.

Det trygga Burlöv: Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro.

… Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att 
leva och veka i

 Systematiskt arbete utifrån 
trygghetsmått i 
brukarundersökning, 
medarbetarenkät och 
medborgarundersökning.

 Perspektivet trygghet finns med i 
det systematiska 
förbättringsarbetet på 
enhetsnivå och på 
förvaltningsnivå.
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16. Ekonomistyrningsprinciper

16.1 Ekonomiskt ansvar
Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser ett nettoanslag för driften. Nämnder som har 
verksamheter med stark anknytning till befolkningsutvecklingen tilldelas resurser enligt en 
resursfördelningsmodell som har sin grund i befolkningsprognosen. Nämnder som inte har någon 
direkt anknytning till befolkningsutvecklingen får tilldelning enligt en anslagsmodell. Inom ramanslaget 
ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna ska besluta om rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll. Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervall 
som krävs för att ha en god kontroll, såväl på nämndsnivå som för de enskilda enheterna. 

Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som nämnden ska ta 
ställning till. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att anslaget inte överskrids. Om 
nämnden inte anser sig klara sig inom tilldelat anslag ska omedelbar rapportering till 
kommunstyrelsen ske. För att säkerställa dialogen och kommunikationen vid ett befarat underskott, 
ska regelbundna uppföljningsträffar mellan kommunstyrelsens presidium, inklusive kommundirektör 
och ekonomichef, och berörd nämnds presidium, inklusive förvaltningschef, hållas under året.

Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige tre gånger per år. Dessa ska 
innehålla delårsrapport samt prognos för året vad gäller det ekonomiska utfallet och fastställda 
prestations- och kvalitetskrav i verksamheten, samt förslag till korrigerande åtgärder vid befarade 
avvikelser. Rapporterna ska också innehålla en uppföljning av fullmäktiges övergripande mål samt de 
nämndsmål som antagits.

16.2 Budgetansvar
Nämnderna ska verka för att effektivitet och produktivitet stimuleras, exempelvis genom utveckling av 
budgetansvar och ökad decentralisering av ansvar och befogenheter. Nämnderna ansvarar vidare för 
att en god intern kontroll finns inom respektive verksamhetsområde.

Budgetansvaret innebär att nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs utifrån beslutade mål 
och den antagna verksamhetsplanen, kommunfullmäktiges beslut i övrigt, samt för verksamheterna 
gällande lagar och andra bestämmelser. 

Nämnderna ska fördela fastställd budgetram så att dessa mål så långt som möjligt uppnås. Detta sker i 
internbudgetarbetet under hösten. Nämnden kan omprioritera mellan alla verksamheter, både 
anslagsfinansierade och resursfördelade anslag. I bokslut görs avstämning av varje verksamhet mot 
kommunfullmäktiges budget. Särskilt riktade tillfälliga anslag ska användas till avsett ändamål. Om en 
nämnd önskar avvika från detta, till exempel för att kunna hålla den beslutade budgetramen, ska detta 
rapporteras till fullmäktige för ny prövning. 

Nämnden delegerar budgetansvaret till verksamheten på lämplig nivå. Budgetansvaret innebär en 
skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. 
För att verksamheten ska kunna utföras så att resurserna ligger inom fastställd budget, krävs att 
budgetansvarig fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser och vidtar nödvändiga åtgärder 
så att den ekonomiska ramen ska kunna hållas. Närmaste chef ska informeras om enhetens 
ekonomiska läge. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret.

16.3 Taxor och avgifter
Förändringar i taxor och avgifter som nämnden själv beslutar om ska redovisas i budgetförslaget. 
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16.4 Över- och underskott
Redovisat ekonomiskt resultat för de olika nämnderna/styrelserna ska bli föremål för bedömning 
utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
nämnderna/styrelserna ska ta med sig över- eller underskott till kommande år. Beslut om 
resultatöverföring tas vanligtvis av kommunfullmäktige, normalt i samband med redogörelsen av 
årsredovisningen. En förutsättning för att kunna föra över ett överskott är att den totala ekonomin i 
kommunen tillåter det.

Huvudregeln är att:

 Uppkommit överskott mot budget får överföras till kommande år under förutsättning att 
verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda mål beträffande prestationer och 
kvalitet, och i det fall att överskottet uppkommit som en följd av nämndens egna åtgärder. 

 Uppkommit underskott mot budget överförs i det fall detta bedöms ha uppkommit genom 
nämndens egna åtgärder eller brist på åtgärder för att förebygga eller åtgärda underskott.

Vid beslut om resultatöverföringar grundas bedömningarna på följande:

 Avstämning mot budgeterade verksamhetsvolymer som är kostnadspåverkande, till exempel 
antal barn i förskola och elever i grundskola.

 Vissa opåverkbara kostnadsförändringar, till exempel programval i gymnasieskola och utbetalt 
ekonomiskt bistånd.

 Händelser utanför nämndens påverkan, exempelvis stängning av bad för reparation, ökad 
skadegörelse och extrem vinterväghållning.

 Ej genomförda verksamhetsutökningar där särskilda medel anslagits (till exempel projekt som 
ej har genomförts, och förseningar som har orsakat att projektet/åtgärderna ej kunnat 
genomföras) avräknas ej.

 ”Turpengar” redovisas. Detta kan vara statsbidrag som inte budgeterats för, felaktigt 
budgeterade anslagstillskott eller kostnadsförändringar till följd av ändrad lagstiftning och 
dylikt.

Det redovisade resultatet (budgetavvikelsen) justeras (positivt eller negativt) för händelser av 
ovanstående karaktär. Efter gjorda justeringar bör hänsyn tas till:

 Bakgrunden till det justerade resultatet, det vill säga om avvikelserna beror på nämndens egna 
åtgärder eller om det är faktorer utanför nämndens påverkan.

 Om nämnden följt antagen budget avseende kvalitet i verksamheten och volymer i övrigt. 

 Om måluppfyllelsen är hög bör delar av uppkommit överskott överföras, alternativt en lägre 
del av ett underskott. Vid låg måluppfyllelse bör överskott reduceras.

 Medelsbehovet i nämnden, det vill säga vad överskottet ska användas till. Om inga angelägna 
behov angivits bör en reducering ske. Vid överföring av underskott bör nämndens möjligheter 
att åtgärda detta bedömas samt konsekvenserna för verksamheten.

Slutligen beräknas resultatöverföring för hela nämndens verksamhet och ekonomi. Det är den totala 
budgetavvikelsen som bedöms, inte enskilda verksamheter eller enheter. 

16.5 Investeringar
Anslagsbindningsnivå för investeringar är projekt. För respektive projekt finns en beslutad totalutgift 
(anslag) samt beräknad genomförandetakt (kalkyl/prognos respektive år). Den beslutade totalutgiften 
får ej överskridas. Vid befarat överskridande ska begäran om tilläggsanslag lämnas. 
Genomförandetakten ska rapporteras i uppföljningsrapporterna.
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Särskilt igångsättningstillstånd krävs för investeringsobjekt med en total utgift över 0,5 mnkr, samt 
hyres- och leasingavtal med en total utgift (d.v.s. över hela hyresperioden) överstigande 100 tkr.

Nämnden har vid behov möjlighet att omdisponera medel för inventarieanskaffningar från 
driftbudgeten till investeringsbudgeten.

Vid investeringsäskande ska en särskild mall för investeringsäskande användas, Beslutsunderlag och 
kalkyl. I den ska framgå:

1. Bakgrund och syfte med investeringen
- Varför är investeringen aktuell och vilka förutsättningar bygger investeringen på

2. Beskrivning av handlingsalternativen och konsekvensbeskrivning
- Vad innebär investeringsalternativen, finns det andra alternativ, vad händer om 
investeringen genomförs alternativt inte genomförs

3. Tidsplan och uppföljning
- Genomförandeplan med uppföljningsintervall

4. Finansiering
- Förändrar driftskostnad till följd av investering

16.6 Intern leasing
All typ av leasing ska jämställas med upplåning/finansiering och ska alltid hanteras i samråd med 
ekonomiavdelningen. Beslut om leasing ska därför alltid föregås av en prövning gentemot andra 
former för finansiering och ska endast ske i undantagsfall och där särskilda skäl föreligger, till exempel 
beträffande personbilar. Leasing som alternativ till köp av maskiner och inventarier kan väljas om den 
totala leasingavgiften motsvarar en effektiv årsränta som är lägre än för alternativa 
finansieringsformer. Som ett alternativ till leasing kan kommunledningsförvaltningen erbjuda intern 
leasing av maskiner och inventarier. Nämnderna ska vända sig till kommunledningsförvaltningen, 
ekonomiavdelningen för att diskutera nämndernas behov av internleasing.
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Tabell Attraktiva Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF -mål 
2022

2020

SCB:s medborgarundersökning – 
Rekommendation (Nöjd-Region-Index)

>64 62

Planberedskap för nya bostäder som kan 
byggas med stöd av gällande detaljplaner, 
antal per 1 000 invånare

>23 >23

… Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva och 
bo i så att de kan rekommenderar 
andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning – Bostäder 
(Nöjd-Region-Index)

>58 57

Medarbetarengagemang (HME) >79 78… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en god 
service till Burlövsborna.

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%)

>45 >45

… Burlövs kommun som arbetsgivare 
verka för en tryggad 
personalförsörjning genom att erbjuda 
heltid som norm i den utsträckning 
medarbetaren önskar 

Andel heltidsanställda inom avtalsområdet 
AB (Allmänna Bestämmelser) exklusive 
timanställda och PAN

>80 77

… företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den service 
som kommunen tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
Insikt, totalt NKI (Nöjd-Kund-Index)

>70 67

Attraktiva 
Burlöv 
Varumärket 
Burlöv ska 
stärkas för att 
attrahera 
medborgare, 
företag och 
personal till 
kommunen.

… minst 9 av 10 Burlövsbor som 
använder hemtjänsten vara nöjda med 
servicen.

Brukarundersökning äldreomsorg/ 
hemtjänst gällande sammantagen nöjdhet

>92 90

Tabell Tillgängliga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

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

>70 68… kommunen tillhandahålla en högre 
grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter. Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel barn (%)
>60 >60

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

Aktiviteter på kommunala bibliotek för 
barn och unga, antal per 1 000 invånare i 
åldern 0–20 år

>50 50

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

Brukarundersökning äldreomsorg/ särskilt 
boende gällande hänsyn till åsikter och 
önskemål

>90 80

Tillgängliga 
Burlöv
Burlövs 
kommun ska 
tillhandahålla en 
hög och 
kvalitativ 
servicenivå samt 
skapa goda 
förutsättningar 
för samverkan 
och bemöta alla 
medborgare och 
företagare lika. … kommunala fastigheter och den 

yttre miljö som kommunen ansvarar 
för så långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassad för 
Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder 
utifrån gjord inventering

>75 45
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Tabell Hållbara Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

… Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av hushållsavfallet 
återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, andel (%)

>40 36

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd

>82 >82

Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, 
andel (%)

>50

… Burlövsborna i större utsträckning 
vara självförsörjande genom arbete 
eller studier.

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning 
som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

>72

… alla elever ges förutsättningar för 
att nå kunskapsresultaten i 
läroplanen.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen (exklusive nyinvandrade och 
okänd bakgrund), kommunala skolor, 
andel (%)

>79 >79

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

Årets resultat i procent av skatter och 
statsbidrag

>2 >2

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

Årets resultat inklusive jämförelsestörande 
poster plus årets avskrivningar dividerat 
med nettoinvesteringsvolymen

>90 >90

Hållbara Burlöv
Burlövs 
kommun ska 
verka för att ge 
medborgarna 
förutsättningar 
för en god 
hälsa, 
livskvalitet och 
lika 
förutsättningar 
för sin framtid.

…. Burlövs kommuns samlade 
verksamheters (koncern) årliga 
soliditet ska vara minst 40 %

Kommun koncernens soliditet >40 >40

Tabell Trygga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

Trygg och säkerhet enligt Öppna 
Jämförelser, rankning (SKL)

<50 <56Trygga Burlöv
Burlövs kommun ska 
skapa förutsättningar 
för en trygg och säker 
tillvara att bo och 
verka i 

… Burlövs kommun vara en 
tryggare och säkrare plats att leva 
och verka i. Polisens Trygghetsundersökning – 

Problemindex 0-6
<2 <2,5
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Ekonomisk plan budgetförslag 2020

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

2018 2019 2 020 2 020 2 021

Resultatbudget:

Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 041,4 -1 083,4 -1 121,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4
= Verksamhetens
  nettokostnad -942,7 -1 002,9 -1 089,3 -1 148,4 -1 194,4

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0

Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1

Jämförelsestörande poster:

Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljn. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0
Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 34,8 43,6 38,1

Finansieringsbudget:

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 18,4 35,1 38,1
+ avskrivningar 45,6 47,1 47,9 65,0 73,4
 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 + upplösning investeringsbidrag -,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
+ Avsättning avtal Trafikverket 5,4 2,9 2,5 2,0 1,0
+ Förändring övriga avsättningar ,5 ,1 -,1 -,1 -,1
+ Förändringar skulder 22,1 5,5 -1,1 ,0 ,0
+ Förändring fordringar -6,3 -3,2 ,0 ,0 ,0
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 67,6 102,0 112,4

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -204,3 -317,7 -172,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Likviditetsförändring 31,9 76,1 -151,6 -230,9 -60,6

Likvida medel

 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 201,7 -29,3
 -  vid årets slut 277,2 353,2 201,7 -29,3 -89,9

Upplåningsbehov ca

Beredningens förslag
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Bilaga 1

Nettokostnader 2018-2020

Nämndernas anslag 2018

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen - KLK -123 749 -123 149 -120 269 -1 000 -1 300 -1 600
Miljö- och byggnämnd -4 569 -4 569 -4 569 -620 -620 -560
Utbildning- och kulturnämnden -570 533 -585 988 -597 344 -3 500 -5 000 -5 000
Socialnämnd -320 827 -317 453 -319 960 -5 187 -8 187 -8 187

TOTALT -1 019 678 -1 031 159 -1 042 142 -10 307 -15 107 -15 347

Budgetmarginal -15 959 -16 542 -17 082 0 0 0
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 0 0 0
Pensionskostnader -63 000 -69 500 -70 500 0 0 0
Interna pensionsavgifter mm 41 076 43 375 45 827 0 0 0
Löneökning -30 530 -51 020 -73 253 0 0 0
Prisutveckling -5 709 -11 418 -17 127 -216 -432 -648
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 0 0 0
Upplösning av investeringsbidrag 1 113 1 135 1 152 13 35 53
Leasingavgifter 1 086 889 781 0 0 0
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 2 773 3 356 3 913 1 000 1 000 1 000
Kapitaltjänst 52 010 52 010 52 010 0 0 0

Nettokostnad totalt -1 041 393 -1 083 449 -1 120 995 -9 510 -14 504 -14 943

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot framställan 
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Bilaga 2. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)

Kommunstyelsen 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 0 0 0

Förändringar mot 2019: -685 -385 2 195 315 915 3 795 1 000 1 300 1 600

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Bredband 350 350 350 350 350 350 0 0 0

EU val (återbet) 350 350 350 350 350 350 0 0 0

Personalfrämjande åtgärd 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärd 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Värmekameror 500 500 0 0 0

Beläggningsunderhåll 750 750 0 0 0

2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330 1 330 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Ledarutbildning -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0

Permanenta utökningar:

E-handel 450 450 450 450 450 450 0 0 0

Omföring pga E-handel -550 -550 -550 -550 -550 -550 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0

Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260 -260 -260 -260 0 0 0

Samverkan e-arkiv -375 -375 -375 -375 -375 -375 0 0 0

Drift av informationspelare -50 -50 -50 -50 -50 -50 0 0 0

1 tj Projektledare näringsliv -300 -300 0 0 0

1 tj Styr- och reglertekniker, fastighet -600 -600 -600 -600 -300 0 0 300 600

1 tj Förvaltare, fastighet -700 -700 -700 0 0 0 700 700 700

Digitaliseringsstrateg 0 0 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700

Räntefritt lån Fiber verksamhet 0 0 0 1 000 1000 1000 1 000 1 000 1 000

Summa ny Budgetram 2020-2022 -124 749 -124 449 -121 869 -123 749 -123 149 -120 269 1 000 1 300 1 600

Miljö- och byggnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Miljö- och byggnämnden -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0
Prisutveckling m.m. 0 0 0
Löneökningar 2019 0 0 0
Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Förändringar mot 2019: -620 -620 -560 0 0 0 620 620 560

Tillfälliga anslag:

1 tj projektledare/arkivarier e-arkiv -340 -340 0 0 0 340 340 0

1 tj assistent e-arkiv (projektanställd) -280 -280 0 0 0 280 280 0

0 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar 0 0 0 0 0 0

1 tj handläggare arkiv -560 0 0 0 0 0 560

Summa ny Budgetram 2020-2022 -5 189 -5 189 -5 129 -4 569 -4 569 -4 569 620 620 560

Utbildnings- och Kulturnämnden 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 0 0 0

Förändringar mot 2019: -35 648 -52 603 -63 959 -32 148 -47 603 -58 959 3 500 5 000 5 000

Grundskola enl resursfördelning -12 439 -21 919 -29 029 -12 439 -21 919 -29 029 0 0 0
Fritidshem enl resursfördelning -1 780 -2 992 -4 038 -1 780 -2 992 -4 038 0 0 0
Förskola enl resursfördelning -5 294 -7 589 -9 309 -5 294 -7 589 -9 309 0 0 0
Gymnasieskola enl resursfördelning -7 392 -11 021 -12 879 -7 392 -11 021 -12 879 0 0 0
Komvux enl resursfördelning -273 -613 -874 -273 -613 -874 0 0 0
Södervångskolans nya paviljong 130 130 130 130 130 130 0 0 0
Tillfällig utö. Lillevångens paviljon. Fsk 640 640 0 0 0
Effektivisering e-handel 400 400 400 400 400 400 0 0 0

0 0 0
Tillfälliga anslag: 0 0 0
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0
Permanenta utökningar: 0 0 0
Just. fördelningsnyckeltal i grunskolan -5 000 -5 000 -5 000 -4 000 -4 000 -4 000 1 000 1 000 1 000
Justering av anslag till KOMVUX -2 500 -2 500 -2 500 0 0 0 2 500 2 500 2 500

Summa ny Budgetram 2020-2022 -574 033 -590 988 -602 344 -570 533 -585 988 -597 344 3 500 5 000 5 000

Socialnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 0 0 0

Förändringar mot 2019: -13 595 -13 221 -15 728 -8 408 -5 034 -7 541 5 187 8 187 8 187

Vård och Äldreomsrog - Åldre enl ny resursfördeln-1 044 -2 535 -3 611 -1 044 -2 535 -3 611 0 0 0
Vård och Äldreomsrog - Yngre enl ny resursfördeln-1 885 -2 656 -4 087 -1 885 -2 656 -4 087 0 0 0
LSS enl ny resursfördelning -2 920 -2 920 -2 920 -893 -893 -893 2 027 2 027 2 027

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Placeringar, barn och unga 0 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0
Våga projektet 350 350 350 350 350 350 0 0 0
Effektivisering E-handel 150 150 150 150 150 150 0 0 0

Tillfälliga anslag:

SKL -36 -36 0 0 0

Permanenta utökningar:

Finsam samordningsförbund -170 -170 -170 0 0 0 170 170 170
Alkoholtillstånd/tillsyn, tobak mm -350 -350 -350 0 0 0 350 350 350
Budget och skuldsanering -340 -340 -340 0 0 0 340 340 340
Familjerätt -250 -250 -250 0 0 0 250 250 250
IoF förstäkning (tillstånd, skuldsanering, Familjerätt)0 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0
Resurs Burlöv -1 500 -1 500 -1 500 -500 -500 -500 1 000 1 000 1 000
Maria Mellersta -150 -150 -150 -150 -150 -150 0 0 0
E-hälso strateg -750 -750 -750 0 0 0 750 750 750
Färdtjänst -1 200 -1 200 -1 200 -900 -900 -900 300 300 300
LSS boendeplatser -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 1 000 1 000 1 000
Personlarm -200 -200 -200 -200 -200 -200
Utökat öppethållande på mötesplatsen -300 -300 -300 -300 -300 -300

0 0 0
Summa ny Budgetram 2020-2022 -326 014 -325 640 -328 147 -320 827 -317 453 -319 960 5 187 8 187 8 187

Summa ny Budgetram 2020-2022 -1 029 985 -1 046 266 -1 057 489 -1 019 678 -1 031 159 -1 042 142 10 307 15 107 15 347

Nämndernas förslag

Nämndernas förslag

Beredningens förslag 23 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 23 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot nämnds framställan

Beredningens förslag 21 maj Förändring mot nämnds framställan

Nämndernas förslag

Nämndernas förslag
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 170,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 552,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 6 135,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 469,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 4 070,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0

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

Nya ej beslutade 
Digitalaisera byggarkivet 500,0 500,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0 400,0

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 300,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0

3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 909,9

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 500,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 209,0

3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 11 401,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 225 Paviljonger Tågarps Etabl 800,0 800,0
3900 91 010 13 224 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 6 500,0 6 500,0

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 4 268,6

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3 1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED, 1 500,0
Informationskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 150 000,0 150 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

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

Nya ej beslutade 
Bibliotek, meröppet i Arlöv 800,0
Inventarier Aktivitetshus/fritidsgård 500,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 670,1 0,0 670,1 670,1 500,0 500,0 500,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Nya ej beslutade 
Paveljonetablering med anledning av ny skola på Kronetorp 0,0
Kronetorpskola F-6 - byggkostnad 100 000,0 107 000,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 103 000,0 110 000,0

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 1 000,0

Nya ej beslutade 
Arkiv - byte av hyllor 0,0
Verksamhetsanpassning av lokaler 0,0 0,0 0,0
Nytt IFO hus 1 000,0 25 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00 19 097 IT-utrustning 40250 0,0 0,0 0,0
990 00 19 098 Inventarier kto 40230 0,0 0,0 0,0

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

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i Åkarp
KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 22 000,0 22000,0
UKN: Inventarier - Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0 1200,0
KS: Ny fritidsgård i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0
UKN: Inventarier - Ny Fritidsgård i Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

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

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0
Miljö- och byggnämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0
Kommunstyrelsen - Kommunteknik och fastigheter 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6
Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0
Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 103 000,0 110 000,0
Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0
Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 23 200,0
Oförutsett
TOTALT 319 898,6 -88 130,9 333 729,5 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6

varav
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

Bruttoinvestering 59 047,0 210 749,2 318 273,2 172 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6
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INVESTERINGSBUDGET  2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

varav
Bruttoinvesteringar 59 047,0 210 749,2 318 273,2 172 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 920,0 309 223,2 172 298,6
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Budget 2020-2022 Bilaga 3
RESULTATBUDGET, FINANSIERINGSBUDGET, BALANSBUDGET
SPECIFIKATION FINANSIELLA POSTER

- = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr

Prognos Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Finansiella poster:

Skatteintäkter 694 797,0 748 695,0 823 268,0 866 177,0
Allmän kommunalskatt, enl SKL 705 695,0 718 495,0 740 768,0 768 177,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 30 200,0 82 500,0 98 000,0 -
Beräknad slutavräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig -10 898,0 0,0 0,0 0,0

Generella statsbidrag och utjämning 343 636,0 351 894,0 352 700,0 358 349,0
Inkomstutjämning 266 806,0 271 655,0 280 062,0 290 444,0
Kostnadsutjämning 59 386,0 61 428,0 61 952,0 62 449,0
Förändringar i utjämningssystemet -1 700,0 -3 000,0 -3 000,0 -
Regleringsavgift 12 883,0 20 466,0 21 561,0 16 634,0
Utjämning LSS-kostnader -35 323,0 -37 416,0 -37 736,0 -38 039,0
Kommunal fastighetsavgift 28 829,0 29 861,0 29 861,0 29 861,0
Välfärdsmiljarder 11 055,0 7 600,0 0,0 0,0 -

Finansiella intäkter 10 505,0 9 808,0 10 243,0 10 645,0
Räntor medelsplacering 481,0 200,0 100,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 30,0 50,0 50,0 50,0
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Utdelning aktier/andelar 1 217,0 520,0 520,0 520,0
Borgensavgifter 2 241,0 2 398,0 2 398,0 2 500,0
Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest 848,0 1 140,0 1 675,0 2 075,0
Utdelning pensionsfonden 188,0 0,0 0,0 0,0
Optionsavgift St Bernstorp 0,0

Finansiella kostnader -95,0 -95,0 -95,0 -95,0
Ränta upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader -95,0 -95,0 -95,0 -95,0
Uppräkning Banverksavtalet

Ränta pensionsåtaganden -72,0 -75,0 -75,0 -75,0
Ränta förmåner intjänade 1998- -72,0 -75,0 -75,0 -75,0

(summa finansiella poster) 10338,0 9638,0 10073,0 10475,0
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Bilaga 3 (2)
RESULTATBUDGET Prognos Budget Plan Plan
1000-tal kr   Löpande priser 2019 2020 2021 2022

Driftbudgetens intäkter 221 442,0 225 870,8 230 388,3 234 996,0
Driftbudgetens kostnader -1 177 273,0 -1 267 263,8 -1 313 837,3 -1 355 991,0
Avskrivningar -47 100,0 -47 900,0 -65 000,0 -73 400,0
Verksamhetens nettokostnad -1 002 931,0 -1 089 293,0 -1 148 449,0 -1 194 395,0

Skatteintäkter,netto 694 797,0 748 695,0 823 268,0 866 177,0
Generella statsbidrag 343 636,0 351 894,0 352 700,0 358 349,0
Finansiella intäkter 10 505,0 9 808,0 10 243,0 10 645,0
Finansiella kostnader -167,0 -170,0 -170,0 -170,0

Uppräkning avtal S Stambanan -2 900,0 -2 500,0 -2 500,0 -2 500,0
Årets resultat exkl reavinster 42 940,0 18 434,0 35 092,0 38 106,0

Jämförelsestörande poster
-exploateringsöverskott 30 800,0 16 400,0 8 500,0 0,0
-reavinst fastighetsförsäljning 12 800,0 0,0 0,0 0,0
-utdelning konkurs Svenshögskola 6 000,0

Årets resultat inkl reavinster 92 540,0 34 834,0 43 592,0 38 106,0

FINANSIERINGSBUDGET Prognos Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat exkl jämföreslestörande poster 42 940,0 18 434,0 35 092,0 38 106,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
  Av- och nedskrivningar 47 100,0 47 900,0 65 000,0 73 400,0
  Periodisering Pendlarstation 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
  Avsättningar, netto 3 100,0 2 400,0 1 900,0 1 000,0 obs
 Upplösning investeringsbidrag -1 100,0 -1 100,0 -1 100,0 -1 200,0
Förändring kortfristiga fordringar 5 500,0 -1 100,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder -3 200,0 0,0 0,0 0,0
Medel från den löpande verksamheten 95 415,0 67 609,0 101 967,0 112 381,0

INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar -59 000,0 -211 400,0 -318 800,0 -173 300,0
Investeringsbidrag 7 300,0 7 100,0 1 100,0 1 000,0
Exploateringsverksamhet 32 600,0 16 400,0 8 500,0 0,0
Försäljning fastigheter mm 12 800,0 0,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -6 300,0 -187 900,0 -309 200,0 -172 300,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Pensionsmedel, infrastrukturmedel -5 500,0 -5 500,0 -5 500,0 -5 500,0
Lån till VA-Syd/kommuninvest -13 600,0 -25 700,0 -18 300,0 4 800,0
Försäljning fonder (S Stambanan) 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning konkurs Svenshögskola 6 000,0
Bidrag till Trafikverket -76 000,0 -51 400,0
Inlösen medelplacering Trafikverket 76 000,0 51 400,0
Medel från finansieringsverksamheten -13 100,0 -31 200,0 -23 800,0 -700,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 76 015,0 -151 491,0 -231 033,0 -60 619,0
Likvida medel vid årets början 277 200,0 353 215,0 201 724,0 -29 309,0
Likvida medel vid årets slut 353 215,0 201 724,0 -29 309,0 -89 928,0
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BALANSBUDGET Bokslut Prognos Budget Plan Plan
TILLGÅNGAR 2018 2019 2020 2021 2022
Anläggningstillgångar 1 100 700,0 1 126 200,0 1 315 400,0 1 587 500,0 1 682 600,0
Bidrag till statlig infrastruktur 12 900,0 11 825,0 10 750,0 9 675,0 8 600,0
Omsättningstillgångar 545 200,0 619 415,0 474 524,0 248 991,0 193 872,0
(varav likvida medel 31/12) (277 200,0) (221 360,0) (212 650,0) (118 725) (46 500,0)

SUMMA TILLGÅNGAR 1 658 800,0 1 757 440,0 1 800 674,0 1 846 166,0 1 885 072,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 288 200,0 1 380 740,0 1 415 574,0 1 459 166,0 1 497 272,0
(varav resultatutjämningsreserv) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0)
Avsättningar 133 900,0 137 000,0 139 400,0 141 300,0 142 300,0
Långfristiga skulder 57 500,0 63 700,0 69 700,0 69 700,0 69 500,0
(varav förutbetald intäkt) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0)
Kortfristiga skulder 179 200,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0

SUMMA EGET KAPITAL AV-
SÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 658 800,0 1 757 440,0 1 800 674,0 1 846 166,0 1 885 072,0

Soliditet 77,7% 78,6% 78,6% 79,0% 79,4%
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Ett starkare och tryggare Burlöv 
Vi socialdemokrater anser att vår absolut viktigaste uppgift är att 
öka tryggheten för våra kommuninvånare. En stor del i detta är att 
nära samarbeta med Polisen för att bistå dem i deras 
brottsbekämpande arbete. Ingen ska tveka inför att röra sig fritt i 
vår kommun. 

På kommunal nivå handlar det framförallt om att lösa orsakerna till 
otryggheten. Vår absolut starkaste övertygelse som 
socialdemokrater är att ett starkt och jämlikt samhälle som håller 
ihop också är ett tryggt samhälle. I vårt Burlöv ska alla känna sig 
sedda och ingen ska falla mellan stolarna. 

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är en nyckel för att 
inte hamna utanför, och grunden till detta läggs ofta redan i 
förskolan och skolan. Vi vill också slå ett extra slag för en 
meningsfull fritid. Föreningslivet ska få goda förutsättningar för att 
blomstra, och såväl unga som äldre ska känns att det finns platser 
för just dem i kommunen. 

Så skapar vi ett tryggt och inkluderande Burlöv för alla. Många av 
dessa frågor är strategiska och övergripande. För att vi ska lyckas 
krävs en politisk enighet och samsyn i många frågor.  
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Arbete och egen försörjning är nyckeln till ett självständigt liv 
 
Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till att ta makten över sitt liv och känna delaktighet i 
samhället. Att bekämpa arbetslösheten och arbeta för schysta villkor och löner på arbetsmarknaden är 
således bland det viktigaste vi kan göra för att utjämna klassklyftor och bygga ett tryggt och jämlikt 
Burlöv. 
 

• Vi vill fortsätta, och utveckla, kommunens arbetsmarknadsprojekt. De som står längst ifrån 
arbetsmarknaden ska få det stöd de behöver för att komma in i arbete. Resurs Burlöv är ett 
av projekten som vi med facit i hand sett ger enorma resultat såväl för den enskilde som för 
hela familjen. För oss är det att handskas med vårt humankapital på bästa sätt. Genom att 
få behålla resurserna för ekonomiskt bistånd som man hämtar hem i ett aktivt Resurs Burlöv 
kan man fortsätta med projektet och med ytterligare resurser hämta hem ytterligare human 
kapital och dessutom få fler engagerade invånare, elever och förskolebarn. 
 

• Vi vill utveckla samarbetet med näringslivet för att ge såväl små som stora företag möjlighet 
att växa och utvecklas samt ge fler vägar in i arbete för människor utanför arbetsmarknaden. 
Genom tillväxtresan har många fått en möjlighet att växa i sin roll som företagare och fått 
inspiration till nya arbetssätt som ska gagna både företagen och kommunen i framtiden. 
Samtidigt ser vi också att satsningar för Näringslivsfrämjande åtgärder inte skulle få den 
framgång i kommunen som vi tidigare var på väg att bygga upp. Det krävs en samsyn politiskt 
för att man ska lyckas med detta. Inte bara ett enmansspel. Omvärlden kräver annat, 
näringslivet kräver annat, politisk stabilitet som jobbar mot samma mål. Vilket också 
framkommit i det utvecklingsprogram som kommunens KSO deltar i. 
 

• Vi vill tillsammans med näringslivet skapa fler praktikplatser för våra ungdomar så att de tidigt 
får en erfarenhet av arbetslivet därför ser vi att ett samarbete med skolan redan tidigt ger 
vinster i framtiden.  
 

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För dem som har kommunen som arbetsgivare 
ska heltid vara norm, med möjlighet till deltid utifrån den enskildes önskan. För att vi ska 
lyckas med detta krävs att vi har bra ledare som har förmågan och kompetensen i detta. 
Därför vill vi tillföra medel för att utbilda våra ledare i kommunen. 
 

• SFI, vuxenutbildning och yrkesvux, för att alla ska kunna få de språkkunskaper och färdigheter 
som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och integreras i samhället. Här vill vi tillföra 
resurser för att kunna genomföra den utbildning som krävs för att bli en självständig och 
självförsörjande individ. Men vi ser också att det kommer att finnas en hel del statsbidrag som 
just handlar om bland annat vuxenbildningsinsatser, språkutveckling. Det är då viktigt att man 
tilldelas eller söker dessa bidrag.   
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En jämlik skola och barnomsorg för alla 
 
I skolan lärs de kunskaper och färdigheter ut som krävs för att förstå hur samhället fungerar och 
förbereder eleverna för det kommande arbetslivet, och grunden för detta läggs ofta redan i förskolan. 
Mindre skillnader i tidig ålder utvecklas ofta till större klyftor och orättvisor senare i livet. En trygg 
skolmiljö är av största vikt för att alla, oavsett bakgrund, ska få samma möjlighet att utvecklas. 
 

• Förskolan är en prioriterad verksamhet. Vi vill ha en förskola för alla som ger möjlighet till 
utveckling, integration och förberedelse inför skolan. En utökad elevpeng ger mer resurser till 
verksamheten. Samtidigt som det också kommer ett statsbidrag för en likvärdig skola både i år 
och under 2020. 
 

• Vi vill arbeta för en likvärdig förskola oavsett om man bor i Arlöv eller Åkarp. Vi vill se mindre 
barngrupper med cirka 15 barn därför vill vi bygga om Svanetorpsskolan till förskola. 
 

• En f-6 skola i Åkarp och en f-9 skola i Kronetorpsområdet är två måsten, som behöver börja 
planeras för att stå klara så snart som möjligt. Genom planerad byggnation ska skolan i Åkarp 
kunna fungera som skola, förskola eller annat för att möte de varierande årskullarna. 
 

• Vi vill arbeta för en trygg skola och förskola och stävja mobbing och trakasserier i ett tidigt 
skede. Här är elevteamet, fältgruppen och skolans samarbete oerhört viktigt. Statsbidrag för 
bland annat lärarassistenter och sommarlovsstöd kan ge ytterligare möjligheter till detta.  
 

• Vi vill skapa en bättre arbetsmiljö i skolan för såväl lärare som elever, så att skolan inbjuder till 
lärande, kreativitet och utveckling. 
 

• Pedagogiskt utbildad personal ska vara en prioritet. 
 

• Lärarna måste avlastas och få tid till planering och utveckling. Genom att utveckla och låta 
fritidshemmen komplettera den ordinarie skolundervisningen ges möjlighet till stöd, läxhjälp, 
integration och en lugnare miljö. 
 

• Skolan och förskolan ska präglas av kreativa närmiljöer som lockar till lek och utveckling, och 
dessutom ger pedagogiska möjligheter till annan form av bildning. 
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En meningsfull fritid skapar trygghet och berikar 
 
Alla ska ges förutsättningar för ett stimulerande fritidsliv. Ingen ska behöva känna sig isolerad och 
utanför samhället. Oavsett om det handlar om aktiviteter och mötesplatser för äldre, eller 
engagemang i någon av Burlövs många föreningar så ska alla känna delaktighet i det Burlöv vi bygger 
tillsammans.  
 

• För såväl kommunens unga som äldre ser vi ett stort behov av trygga mötesplatser där man 
kan finna ett meningsfullt socialt sammanhang. Därför vill vi satsa på allaktivitetshus i såväl 
Arlöv som Åkarp. Södervångsskolan i Åkarp vill vi bygga om till ett allaktivitetshus och bygga 
ett nytt i Arlöv.  
 

• Eldsjälarna inom föreningslivet ska ges goda förutsättningar till att bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Därför vill vi öka bidragen till föreningarna, för möjlighet till gemenskap, 
integration och utveckling. 
 

• Utökade öppettider på biblioteken ger en chans till ännu en mötesplats. 
 

• Vi vill behålla kommunens lägergård i Glimminge Plantering samt bevara och utveckla 
Kronetorps Mölla, den ska vara tillgänglig för alla. 
 

• Vi vill genomföra byggnationen av ett nytt och modernt badhus. 
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En trygg omsorg och socialtjänst, när behoven är som störst 
 
Alla ska känna sig trygga med att välfärden finns där när den behövs som mest. När människan är som 
svagast ska samhället vara som starkast. Alla har rätt till en trygg och givande tillvaro utifrån de olika 
förutsättningar vi alla har i livet. Oavsett om det handlar om en trygg äldreomsorg, stimulerande LSS-
verksamhet eller hjälp i att hantera missbruk eller andra former av ohälsa så ska alla få den hjälp de 
behöver. I Burlöv har alla en plats! 
 

• Vi vill bygga ut dagverksamheten med utökat öppethållande för att skapa naturliga 
mötesplatser för alla. Det ska finnas möjlighet för äldre att kunna äta tillsammans med andra, 
och att de om de önskar slipper sitta ensamma med sina matlådor. Vi måste jobba för att inte 
våra äldre blir undernärda och tappar livsglädjen, bara för att man blivit ensam.  
 

• Platser på kommunens särskilda boenden ska finnas tillgängliga för de som behöver dem. 
Inom LSS vill vi göra en kvalitetsökning och tillför därför medel för detta. 
 

• Vi ser att behovet av skyddat boende ökar, samt att det på sikt väntas öka än mer. Här måste 
vi tillföra medel för att det ska bli en verksamhet som vi kan stå upp för.  
 

• De unga i kommunen som varken arbetar eller studerar ska ha en meningsfull fritid som 
hjälper dem in i arbete eller studier. En möjlighet är samarbete med näringslivet och PEAK. 
 

• Genom att arbeta med digitalisering kan vi förenkla kontakten mellan invånarna och 
kommunen samt snabba på hanteringen av ärenden. En e-hälsostrateg som känner till 
socialtjänst och dess uppgifter skulle på sikt kunna ge mer resurser till nya utvecklingssätt. 
 

• Vi vill vidareutveckla brukarinflytandet inom socialtjänsten. Alla ska ha möjlighet att påverka 
beslut som rör deras eget liv och vardag.  
 

• Utökade åtaganden inom bland annat tillsyn och rådgivning gör att vi tillför medel för detta då 
vi ser att det annars skulle vara svårt att fullfölja dessa. 
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Hållbara bostäder, smidiga kommunikationer och gröna utemiljöer 
 
I Burlöv ska alla känna att det finns boendeformer som passar just dem. I detta arbete är det 
kommunala bostadsbolaget, Burlövs Bostäder AB, ett viktigt verktyg. Därför ser vi inga behov av att 
sälja ut bolaget varken hela eller i delar. Burlöv ska vara lätt att både arbeta och bo i samt ta sig till och 
från på ett smidigt sätt. I takt med att kommunen växer och utvecklas ska vi också se till att utveckla 
kommunen på ett hållbart sätt där inte kommande generationer straffas. Alla ska kunna känna att de 
trivs i vår kommun för lång tid framöver, i den boendeform som själv väljer och som efterfrågas. 
 

• En början mot en fossilfri kommun är att minska på den elförbrukning som Burlövs kommun 
har. Därför vill vi tillföra medel för en ny tjänst som styr- och reglertekniker. På sikt tror vi att 
tjänsten kommer att spara in sig själv ekonomiskt. 
 

• Att fortsätta bytet av belysning i gaturummet är en del av detta arbete därför vill vi tillföra 
medel så att detta kan slutföras.  
 

• Grönområden och vatten ska ha ett stort genomslag i samhällsbilden även när kommunen 
utvecklas och växer. Därför ser vi det som viktigt att genomföra de planer som finns för 
framtiden när det gäller bland annat grönområden, stråk och vatten.  
 

• Genom att planera för kvarteret Hanna skapar vi förutsättningar för det fönster som vi vill att 
omvärlden ska se in i när de kommer till Burlövs C. En förutsättning för att i framtiden locka till 
oss de som reser via tåg eller buss. Den nya tågstationen ska ge bättre resmöjligheter för dig 
som pendlar antingen till eller från Burlöv. 
 

• Vi vill ha en bättre avfallshantering genom införande av en fyrfackslösning så att så mycket 
som möjligt av avfallet går till återvinning. 
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Bilaga 1

Nettokostnader 2018-2020

Nämndernas anslag 2018

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen - KLK -123 499 -122 899 -120 319 -1 250 -1 550 -1 550
Miljö- och byggnämnd -4 569 -4 569 -4 569 -620 -620 -560
Utbildning- och kulturnämnden -572 683 -587 138 -598 494 -1 350 -3 850 -3 850
Socialnämnd -321 077 -316 628 -317 760 -4 937 -9 012 -10 387

TOTALT -1 021 828 -1 031 234 -1 041 142 -8 157 -15 032 -16 347

Budgetmarginal -11 959 -12 542 -13 082 -4 000 -4 000 -4 000
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 0 0 0
Pensionskostnader -63 000 -69 500 -70 500 0 0 0
Interna pensionsavgifter mm 41 076 43 375 45 827 0 0 0
Löneökning -30 530 -51 020 -73 253 0 0 0
Prisutveckling -5 709 -11 418 -17 127 -216 -432 -648
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 0 0 0
Upplösning av investeringsbidrag 1 113 1 135 1 152 13 35 53
Leasingavgifter 1 086 889 781 0 0 0
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 2 773 3 356 3 913 1 000 1 000 1 000
Kapitaltjänst 52 010 52 010 52 010 0 0 0

Nettokostnad totalt -1 039 543 -1 079 524 -1 115 996 -11 360 -18 429 -19 943

Socialdemokraternas förslag Förändring mot framställan 
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Bilaga 2. Beräkning av budgetramar för nämnderna
(tkr)

Kommunstyelsen 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 -124 064 0 0 0

Förändringar mot 2019: -685 -385 2 195 565 1 165 3 745 1 250 1 550 1 550

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Bredband 350 350 350 350 350 350 0 0 0

EU val (återbet) 350 350 350 350 350 350 0 0 0

Personalfrämjande åtgärd 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärd 200 200 200 200 200 200 0 0 0

Värmekameror 500 500 0 0 0

Beläggningsunderhåll 750 750 0 0 0

2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330 1 330 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Ledarutbildning -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0

Permanenta utökningar:

E-handel 450 450 450 450 450 450 0 0 0

Omföring pga E-handel -550 -550 -550 -550 -550 -550 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder -200 -200 -200 0 0 0 200 200 200

Räddningstjänst syd, uppräkn. 6 % -260 -260 -260 -260 -260 -260 0 0 0

Samverkan e-arkiv -375 -375 -375 -375 -375 -375 0 0 0

Drift av informationspelare -50 -50 -50 0 0 0 50 50 50

1 tj Projektledare näringsliv -300 0 0 0 300 0 0

1 tj Styr- och reglertekniker, fastighet -600 -600 -600 -600 0 0 0 600 600

1 tj Förvaltare, fastighet -700 -700 -700 700 700 700

Summa ny Budgetram 2020-2022 -124 749 -124 449 -121 869 -123 499 -122 899 -120 319 1 250 1 550 1 550

Miljö- och byggnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Miljö- och byggnämnden -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0
Prisutveckling m.m. 0 0 0
Löneökningar 2019 0 0 0
Budget 2019 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Förändringar mot 2019: -620 -620 -560 0 0 0 0 0 0

Tillfälliga anslag:

1 tj projektledare/arkivarier e-arkiv -340 -340 0 0 0 340 340 0

1 tj assistent e-arkiv (projektanställd) -280 -280 0 0 0 280 280 0

0 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar 0 0 0 0 0 0

1 tj handläggare arkiv -560 0 0 0 0 0 560

Summa ny Budgetram 2020-2022 -5 189 -5 189 -5 129 -4 569 -4 569 -4 569 0 0 0

Utbildnings- och Kulturnämnden 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 -538 385 0 0 0

Förändringar mot 2019: -35 648 -52 603 -63 959 -34 298 -48 753 -60 109 1 350 3 850 3 850

Grundskola enl resursfördelning -12 439 -21 919 -29 029 -12 439 -21 919 -29 029 0 0 0
Fritidshem enl resursfördelning -1 780 -2 992 -4 038 -1 780 -2 992 -4 038 0 0 0
Förskola enl resursfördelning -5 294 -7 589 -9 309 -5 294 -7 589 -9 309 0 0 0
Gymnasieskola enl resursfördelning -7 392 -11 021 -12 879 -7 392 -11 021 -12 879 0 0 0
Komvux enl resursfördelning -273 -613 -874 -273 -613 -874 0 0 0
Södervångskolans nya paviljong 130 130 130 130 130 130 0 0 0
Tillfällig utö. Lillevångens paviljon. Fsk 640 640 0 0 0
Effektivisering e-handel 400 400 400 400 400 400 0 0 0

0 0 0
Tillfälliga anslag: 0 0 0
Hyra av lokaler för gymnasieskolan -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0
Permanenta utökningar: 0 0 0
Just. fördelningsnyckeltal i grunskolan -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 0
Justering av anslag till KOMVUX -2 500 -2 500 -2 500 -1 000 0 0 1 500 2 500 2 500
Praktiksamordning med näringsliv -150 -150 -150 -150 -150 -150

Summa ny Budgetram 2020-2022 -574 033 -590 988 -602 344 -572 683 -587 138 -598 494 1 350 3 850 3 850

Socialnämnden

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 -312 419 0 0 0

Förändringar mot 2019: -13 595 -13 221 -15 728 -8 658 -4 209 -5 341 4 937 9 012 10 387

Vård och Äldreomsrog - Åldre enl ny resursfördeln-1 044 -2 535 -3 611 -1 044 -2 535 -3 611 0 0 0
Vård och Äldreomsrog - Yngre enl ny resursfördeln-1 885 -2 656 -4 087 -1 085 -2 656 -4 087 800 0 0
LSS enl ny resursfördelning -2 920 -2 920 -2 920 -893 -893 -893 2 027 2 027 2 027

Tillfälliga utökningar, återbetalning

Placeringar, barn och unga 0 0 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000
Externa placeringar LSS 2 600 2 600 0 2 600 2 600 0 0 0
Våga projektet 350 350 350 350 350 350 0 0 0
Effektivisering E-handel 150 150 150 150 150 150 0 0 0

Tillfälliga anslag:

SKL -36 -36 0 0 0 0 0

Permanenta utökningar:

Finsam samordningsförbund -170 -170 -170 0 0 0 170 170 170
Alkoholtillstånd/tillsyn, tobak mm -350 -350 -350 -350 -350 -350 0 0 0
Budget och skuldsanering -340 -340 -340 0 0 0 340 340 340
Familjerätt -250 -250 -250 -250 -250 -250 0 0 0
Skyddat boende -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 000 0 0 500 1 500
Resurs Burlöv -1 500 -1 500 -1 500 -1 000 0 0 500 1 500 1 500
Maria Mellersta -150 -150 -150 0 0 0 150 150 150
E-hälso strateg -750 -750 -750 -750 -375 0 0 375 750
Färdtjänst -1 200 -1 200 -1 200 -900 -900 -900 300 300 300
LSS boendeplatser -2 000 -2 000 -2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000
Kvalitetshöjning inom LSS -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Utökat öppettider på mötesplatsen -350 -350 -350 -350 -350 -350

0 0 0
Summa ny Budgetram 2020-2022 -326 014 -325 640 -328 147 -321 077 -316 628 -317 760 4 937 9 012 10 387

Summa ny Budgetram 2020-2022 -1 029 985 -1 046 266 -1 057 489 -1 021 828 -1 031 234 -1 041 142 7 537 14 412 15 787

Kommentarer:

Nämndernas förslag Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Nämndernas förslag Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställan

Socialdemokraternas budgetförslag Förändring mot nämnds framställanNämndernas förslag

Nämndernas förslag
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Ekonomisk plan budgetförslag 2020

Bokslut Prognos  Budget Plan Plan

2018 2019 2 020 2 021 2 022

Resultatbudget:

Nettokostnader -897,1 -955,8 -1 039,5 -1 079,5 -1 116,0
Avskrivningar -45,6 -47,1 -47,9 -65,0 -73,4
= Verksamhetens
  nettokostnad -942,7 -1 002,9 -1 087,4 -1 144,5 -1 189,4

Skatter, statsbidrag 986,9 1 027,4 1 064,5 1 096,5 1 129,5
Anpassning befolkningsprognos ,0 30,2 82,5 98,0
Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 0,0 0,0

Förändringar i utjämn.syst ,0 -1,7 -3,0 -3,0
Finansiella poster 12,6 10,4 9,6 10,1 10,5
Uppräkning avtal S Stambanan -5,4 -2,9 -2,5 -2,5 -2,5

Årets resultat 51,4 42,9 20,3 39,0 43,1

Jämförelsestörande poster:

Exploateringsöverskott 17,5 30,8 16,4 8,5 ,0
Reavinst fastighetsförsäljn. 5,7 12,8 ,0 ,0 ,0
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0
Årets resultat inkl jmf-stör 74,6 92,5 36,7 47,5 43,1

Finansieringsbudget:

Årets resultat exkl reavinster mm 51,4 42,9 20,3 39,0 43,1
+ avskrivningar 45,6 47,1 47,9 65,0 73,4
 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 + upplösning investeringsbidrag -,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
+ Avsättning avtal Trafikverket 5,4 2,9 2,5 2,0 1,0
+ Förändring övriga avsättningar ,5 ,1 -,1 -,1 -,1
+ Förändringar skulder 22,1 5,5 -1,1 ,0 ,0
+ Förändring fordringar -6,3 -3,2 ,0 ,0 ,0
Just. ej likviditetspåverkande poster 67,6 52,5 49,2 66,9 74,2
=kassaflöde från den löpande verks. 119,0 95,4 69,5 105,9 117,3

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -51,7 -203,8 -333,2 -279,3
Försäljning mark o fastigheter 10,0 12,8 ,0 ,0 ,0
Exploateringsverksamheten 13,2 32,6 16,4 8,5 ,0
Medelsförvaltningen återinv. -5,7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
Bidrag Trafikverket S Stambanan -76,0 -51,4
Inlösen medelsplacering avtal Trv 76,0 51,4
Lån till VA-Syd -20,0 -17,0 -30,0 -23,0 ,0
Amortering VA-Syd 2,7 3,5 4,2 4,8 4,8
Utdelning Konkurs Svenshögskolan ,0 6,0 ,0 ,0 ,0

Likviditetsförändring 31,9 76,1 -149,2 -242,5 -162,7

Likvida medel

 - vid årets början 245,3 277,2 353,2 204,0 -38,5
 -  vid årets slut 277,2 353,2 204,0 -38,5 -201,2

Upplåningsbehov ca

Socialdemokraternas förslag
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 inkl budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 170,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 552,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 6 135,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 469,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 4 070,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0

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

Nya ej beslutade 
Digitalaisera byggarkivet 500,0 500,0

summa 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0 400,0

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
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Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 300,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0

3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 909,9

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 500,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 209,0

3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 11 401,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 225 Paviljonger Tågarps Etabl 800,0 800,0
3900 91 010 13 224 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 6 500,0 6 500,0

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 4 268,6

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3 1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED, 1 500,0
Reklamskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 150 000,0 150 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0
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Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

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

Nya ej beslutade 
Bibliotek, meröppet i Arlöv 800,0
Renovering av Södervångskolan till Allaktivitetshus 15 000,0
Inventarier Aktivitetshus/fritidsgård 500,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 1 200,0 15 900,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 670,1 0,0 670,1 670,1 500,0 500,0 500,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Nya ej beslutade 
Paveljonetablering med anledning av ny skola på Kronetorp 0,0
Kronetorpskola F-9 - byggkostnad 107 000,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 110 000,0

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 1 000,0

Nya ej beslutade 
Arkiv - byte av hyllor 0,0
Verksamhetsanpassning av lokaler 0,0 0,0 0,0
Nytt IFO hus 1 000,0 25 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00 19 097 IT-utrustning 40250 0,0 0,0 0,0
990 00 19 098 Inventarier kto 40230 0,0 0,0 0,0

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

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i Åkarp 100 000,0 107000,0
KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 22 000,0 22000,0
UKN: Inventarier - Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0 1200,0
KS: Ny fritidsgård i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0
UKN: Inventarier - Ny Fritidsgård i Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 130 200,0

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 8 500,0 7 825,0 8 070,0
Miljö- och byggnämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 500,0 500,0 0,0
Kommunstyrelsen - Kommunteknik och fastigheter 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 172 620,0 173 498,2 4 628,6
Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 1 200,0 15 900,0 400,0
Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 110 000,0
Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 2 000,0 26 000,0
Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 000,0 130 200,0
Oförutsett
TOTALT 319 898,6 -88 130,9 333 729,5 8 016,6 187 420,0 324 723,2 279 298,6
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tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022

varav
Bruttoinvestering 59 047,0 210 249,2 333 773,2 279 798,6
markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 0,0
investeringsbidrag -7 334,8 -6 424,2 -550,0 -500,0
förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 0,0
explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 0,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 8 016,6 187 420,0 324 723,2 279 298,6
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:560-003

§ 84
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 revi-
deras.

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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-06

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:560-003

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

Kommunstyrelsen 

Reglemente och arbetsformer för miljö- och 
byggnämnden

Sammanfattning
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 §, ”verksamhets-
område miljö”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och bygg-
nämnden enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente

Beslut i ärendet delges

Kommunfullmäktige
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2018:11

1/8

DIARIENUMMER
KS/2018:560-003 

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden 
i Burlövs kommun 2019–2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 89
Reviderad 2019-06-17, § XX
Träder i kraft 2019-07-01

Fullmäktiges uppgifter
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, för-
fattning eller enligt statlig myndighets beslut.

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och ge-

mensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

Reglemente för miljö- och byggnämnden
Uppdrag och verksamhet
1 §

Miljö- och byggnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i öv-
rigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (med undantag för 
miljöstrategiska frågor), byggområdet och närliggande områden samt de uppgifter som kommun-
fullmäktige ålagt nämnden. 
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Nämnden svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet 
råd och upplysningar. 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden samt göra 
de framställningar och vidta de åtgärder, som av omständigheterna påkallas. 

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs.

Verksamhetsområde miljö

2 §

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö, hälsoskydd och närliggande områden, 
med undantag för miljöstrategiska frågor. 

Inom ramen för dessa uppdrag åligger det nämnden särskilt 

 att svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i enlighet med bland annat la-
gen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen (1998:814) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen (2006:804), 
miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen (2004:168), strålskyddslagen (1988:220) och 7 kap. 3 
§ 4 p. lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, om sådan uppgift inte lagts på an-
nan nämnd 

 att följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling 

Verksamhetsområde bygg

3 §

Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen (2010:900), lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och närliggande områ-
den med undantag för översikts- och detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser samt 
övriga därtill hörande frågor.

Nämnden svarar för frågor som rör sotning, rengöring och brandskyddskontroll i kommunen enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Övrig verksamhet

4 §

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet.

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde.

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet

Delegering från fullmäktige
5 §

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725):
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 ansökningar avseende stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer i Burlövs kommun.

 ärenden enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 ärenden enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Organisation inom verksamhetsområdena
6 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar
7 §

Nämnden har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inom sitt verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter
8 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet, med undantag för behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och för vilka kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente är personuppgiftsansva-
rig. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
9 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem 

 i reglemente, eller
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-
gjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrel-
sen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd
10 §

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sek-
retess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

95



BURLÖVS KOMMUN KS/2018:560
4
/
8

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Tidpunkt för sammanträden
11 §

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar.

Utöver detta sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sam-
manträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.

Kallelse
12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern älds-
te ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. 

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handling-
ar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen 
ange om utelämnande av handlingar har skett.
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Närvarorätt
13 §

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i över-
läggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kom-
munstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutöv-
ning.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning
14 §

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
16 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordföran-
de.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på kommunens 
kansliavdelning. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgö-
ra.

Ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna.

Yrkanden
21 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.
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Deltagande i beslut
22 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation.

Reservation
23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, miljö- och byggchefen eller nämndsekreteraren.

Undertecknande av handlingar
27 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföran-
den och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill.

__________________________
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Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden 
i Burlövs kommun 2019–2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 89
Träder i kraft 2019-01-01

Fullmäktiges uppgifter
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, för-
fattning eller enligt statlig myndighets beslut.

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och ge-

mensam nämnd,
8. expropriation,
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
12. konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

Reglemente för miljö- och byggnämnden
Uppdrag och verksamhet
1 §

Miljö- och byggnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i öv-
rigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (med undantag för 
miljöstrategiska frågor), byggområdet och närliggande områden samt de uppgifter som kommun-
fullmäktige ålagt nämnden. 

Nämnden svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet 
råd och upplysningar. 

101



BURLÖVS KOMMUN KS/2018:560 2/8

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden samt göra 
de framställningar och vidta de åtgärder, som av omständigheterna påkallas. 

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs.

Verksamhetsområde miljö

2 §

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö, hälsoskydd och närliggande områden, 
med undantag för miljöstrategiska frågor. 

Inom ramen för dessa uppdrag åligger det nämnden särskilt 

 att svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i enlighet med bland annat la-
gen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen (1998:814) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen (2006:804), 
miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen (2004:168), strålskyddslagen (1988:220) och to-
bakslagen (1993:581), om sådan uppgift inte lagts på annan nämnd 

 att följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling 

Verksamhetsområde bygg

3 §

Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen (2010:900), lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och närliggande områ-
den med undantag för översikts- och detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser samt 
övriga därtill hörande frågor.

Nämnden svarar för frågor som rör sotning, rengöring och brandskyddskontroll i kommunen enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Övrig verksamhet

4 §

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet.

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde.

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet

Delegering från fullmäktige
5 §

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725):

 ansökningar avseende stadsbildsanslag för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer i Burlövs kommun.

 ärenden enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 ärenden enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
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Organisation inom verksamhetsområdena
6 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Arbetsmiljöansvar
7 §

Nämnden har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inom sitt verksamhetsområde.

Behandling av personuppgifter
8 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet, med undantag för behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och för vilka kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente är personuppgiftsansva-
rig. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
9 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem 

 i reglemente, eller
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-
gjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrel-
sen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd
10 §

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sek-
retess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet.
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Arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Tidpunkt för sammanträden
11 §

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar.

Utöver detta sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sam-
manträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.

Kallelse
12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern älds-
te ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. 

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handling-
ar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen 
ange om utelämnande av handlingar har skett.

Närvarorätt
13 §

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i över-
läggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kom-
munstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
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sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutöv-
ning.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning
14 §

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium
16 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordföran-
de.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på kommunens 
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kansliavdelning. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgö-
ra.

Ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna.

Yrkanden
21 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.

Deltagande i beslut
22 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation.
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Reservation
23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
26 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, miljö- och byggchefen eller nämndsekreteraren.

Undertecknande av handlingar
27 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföran-
den och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill.

__________________________

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 

Fredrik Jörgensen
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2018-10-15, § 89
Diarienummer KS/2018:560
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
Kungjord 2018-10-23
Ikraftträdande 2019-01-01
Historik Ersätter reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 

§ 106 
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningskontoret
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:307-005

§ 85
Digital strategi Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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 digitali-
seringen 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 ef-
fektivt 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 mål-
grupper. Utgångpunkten ska vara den samma som för kommunens värdegrund vilken utgår från kunden i 
centrum med värdeorden tillgänglighet, bemötande, förtroende, delaktighet och likabehandling. Digitali-
sering handlar därmed i första hand om verksamhetsutveckling. Därför förväntas varje verksamhet i kom-
munen 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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-13

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:307-005

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotte Tapper 
Telefon: 040-625 64 81
E-post: charlotte.tapper@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022

Sammanfattning
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. Strate-
gin ger därmed lokala ramar och förutsättningar för att möta den nationella digitaliseringsstra-
tegin där det bland annat fastställs att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitalise-
ringens 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 utveck-
lingen 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. Där-
för 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 verk-
samheternas planerade utvecklingsarbete som fastställs i ordinarie verksamhetsplaner. Ut-
gångspunkten för våra kommunikationskanaler ska vara digitalt först.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022, enligt i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef
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Handläggare

Ansvarig handläggare: IT-strateg Charlotte Tapper. I handläggningen har även kanslichef Char-
lotta Wemme Dehlin och verksamhetscontroller Göran Hofstedt deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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DIARIENUMMER
KS/2019:307-005 

Digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022
Antagen av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

Inledning
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige, ansvarar styrelsen för att le-
da och samordna kommunens IT-utveckling. Syftet med kommunstyrelsens strategi 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.”1 

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 utveckling-
en 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 lika-
behandling. Digitalisering handlar därmed i första hand om verksamhetsutveckling. Därför förvän-
tas varje verksamhet i kommunen ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra; för såväl med-
borgare som medarbetare. Därmed ska det digitala perspektivet finnas med i verksamheternas pla-
nerade utvecklingsarbete som fastställs i ordinarie verksamhetsplaner. Utgångspunkten för våra 
kommunikationskanaler ska vara digitalt först.

Hur kan det digitala användas för att göra nytta på nya sätt?
Digitalisering handlar om hur kommunen kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig tek-
nik medför i syfte att förbättra servicen för invånare, företag, organisationer och besökare samt 
medarbetare. 

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan samhällsservicen förbättras, kvaliteten höjas 
och verksamhetsprocesserna effektiviseras. Digitalisering är både en teknikfråga och en verksam-
hetsfråga och helt sammanlänkad med verksamheternas utveckling.

Utveckling och genomförande av digitaliseringsarbetet leds av respektive verksamhet och ska ske i 
samverkan med de kompetenser som behövs för att lyckas. Verksamheterna ska ta fram konkreta 
handlingsplaner med utgångspunkt i den digitala strategin. För verksamhetsövergripande processer 
har kommunstyrelsen ett samordnande ansvar för att prioritera och samordna arbetet. 

 Det digitala perspektivet ska tas hänsyn till i varje verksamhet.
 Utgångspunkten för våra kommunikationskanaler ska vara ”digitalt först”.

 Det digitala perspektivet ska finnas med i verksamheternas planerade utvecklingsarbete som 
fastställs i ordinarie verksamhetsplaner.

1 ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstra-
tegin/ 
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Strategiska inriktningar
Det ska vara enkelt att ha kontakt med Burlövs kommun, och ständigt tillgängliga digitala tjänster 
ska vara förstahandsvalet.

I samhället finns en förväntan på att offentliga myndigheter samspelar och möter medborgaren på 
ett enklare sätt i olika livssituationer. Ökade möjligheter att kommunicera med kommunen oavsett 
tid och rum blir allt viktigare och kan göra vardagen enklare för våra medborgare och företagare, 
vilket i sin tur gör kommunen till en mer attraktiv kommun för boende och företagare. 

 Kontaktytorna mellan medborgare, näringsliv, besökare och kommun ska öka och förbättras. 
 Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som kompletterar och hö-

jer servicenivån. 
 Kommunen ska inom alla verksamheter där det är möjligt och skapar mervärde använda sig av 

digitala möjligheter för att matcha förväntningar och samhället i övrigt. 

När så är möjligt ska Burlövs kommun välja att kommunicera digitalt först.

Genom att digitalisera det som lämpar sig för digitalisering kan kommunens medarbetare möjliggö-
ra högre tillgänglighet och möjlighet till större insyn för kommunens medborgare. Därmed bidrar 
digitaliseringen till att individens behov av kontakt med Burlövs kommun underlättas.

Burlövs kommun ska vid processutveckling, i de fall det är möjligt, arbeta i liten skala när vi om-
vandlar analogt till digitalt eller inför nya lösningar, en så kallad pilot.

Antingen som ett led i att utvärdera en teknik, för att ge möjlighet att kvalitetssäkra och processop-
timera, eller som ett första steg i en implementation, kan en pilot vara en enkel väg framåt. Genom 
en pilot som metod kan funktionaliteten påvisas och en möjlig effekthemtagning ske relativt tidigt. 
När nyttoeffekten i tillräckligt hög grad är påvisad skalas sedan processen upp i full skala.  

Burlövs kommun ska arbeta för att identifiera digitalt utanförskap. För att öka det digitala innanför-
skapet bör utveckling ske i samverkan med användare och andra aktörer. 

Det finns ett digitalt utanförskap i samhället. Utanförskapet består av att vissa har tillgång till den 
digitala delen av samhället, andra inte. Detta kan bero på att de saknar digital kompetens eller till-
gång till utrustning, datorer, uppkoppling etc.

 Kommunen ska arbeta för att identifiera och möta de medborgare som behöver stöd och där-
med kunna öka sitt digitala innanförskap.

Förtroendevalda och chefer i Burlövs kommun ska vara medvetna om och ha kompetens om vilka 
sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av andras digitalisering. 

 Alla medarbetare och förtroendevalda ska kunna vara aktiva i den digitala utvecklingen och ha 
möjlighet till den digitala kompetens som behövs för att vara delaktiga. 

 Alla medarbetare ska ha tillgång till digitala lösningar för att kunna utföra sitt arbete; en digital 
arbetsmiljö som leder till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. 

 Kommunen ska automatisera det som är effektivt att automatisera. 
 Kommunen ska använda digitalisering och effektivisering som ett sätt att säkra den framtida 

kompetensförsörjningen.
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En säker informationshantering ska skapa förtroende för Burlövs kommuns digitala tjänster.  

 Kommunens tjänster ska utvecklas med hänsyn till och skydd för den personliga integriteten 
enligt lag och praxis. 

 Kommunen ska ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av 
digitala tjänster. 

 Kommunens digitala information ska skyddas mot obehörig användning, förvanskning och för-
lust. 

 Hänsyn ska tas till informationens skyddsvärde vid utbyte av data mellan olika aktörer och verk-
samheter. 

 Kommunen ska ställa krav på IT-system och manuell hantering så informationens skyddsvärde 
värnas och behålls genom hela systemets livscykel, upphandling, vidareanvändning, förädling 
och arkivering.

Burlövs kommun ska arbeta med öppna standarder, i syfte att så långt det är möjligt vara tekniko-
beroende, och verka för tillgängliggörande av öppna data i syfte att skapa förutsättningar för inno-
vation. 

 Genom att ställa krav i upphandlingar ska kommunen säkerställa öppna gränssnitt och ägar-
skap samt tillgång till vår egen information. 

 Kommunen ska prioritera öppen källkod och öppna databaser i upphandlingar.

Finansiering  
Grundtanken är att digitalisering i kommunen finansieras inom ramen för respektive nämnds eller 
styrelses ordinarie budget. Större kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhets-
specifika initiativ hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen där det finns cen-
trala anslag för investeringar. 

Verksamheterna ansvarar för att bevaka och ansöka om extern medfinansiering som kan växla upp 
eller komplettera befintlig budget för digitala satsningar i linje med den digitala strategin. I många 
fall kan samordningsvinster uppnås genom såväl extern som intern samverkan både gällande nyan-
skaffning, systemdrift som utbildningsinsatser.     

Ordlista
Digitalisering används vanligen i två olika betydelser: Informationsdigitalisering innebär att analog 
information omvandlas till digital form. Samhällelig digitalisering innebär att individer, saker och 
organisationer kan kommunicera och agera med sin omgivning på helt nya sätt med digitala tekno-
logier. Digitalisering blir då ett samlingsbegrepp för många olika yttringar och inbegriper benäm-
ningar som e-samhälle och informationssamhälle.

Digitalt innanförskap har tre olika betydelser. Den första är individens förmåga att förstå och an-
vända digital teknik. Den andra är individens tillgång till det digitala samhället som krävs för att kun-
na använda digitala verktyg och tjänster. Den tredje är att undanröja hinder och inte skapa nya 
med digital teknik. 

Digital infrastruktur innebär de tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra informations-
digitalisering och samhällelig digitalisering.  Dessa kan vara trådburet och trådlöst bredband, stan-
darder och mekanismer som gör kommunikation mellan saker, enheter, informationssystem och 
människor möjlig. 
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Digital kompetens innebär att ha förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i 
samhället och en motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna. Kompetensen 
innebär att ha de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera 
digitalt, och att ha de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster. 

Effekter svarar på frågan varför något ska göras. De beskriver ett framtida önskat tillstånd som är 
värt att arbeta för och används för att motivera vilka insatser som ska göras. Den snabba digitala 
utvecklingen gör framtiden mycket svår att förutse. Genom en styrning mot effekter hålls fokus på 
de värden som ska åstadkommas och initiativ kan justeras när förutsättningarna ändras.

 

  

Dokumenttyp Strategi
Dokumentnamn Digital strategi för Burlövs kommun, 

2019–2022
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:307-005
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik -
Dokumentansvarig Utvecklingschef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:914-709

§ 87
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta rekommendationen om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyr-
ning 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 rekom-
mendationen 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 finansie-
ring av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-26

1/3

DIARIENUMMER

KS/2018:914-709

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

Kommunstyrelsen 

Svar till Sveriges Kommuner och Landsting avseende 
rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL), tog vid sitt sammanträde den 14 december 2018, be-
slut 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 kom-
muner som antagit rekommendationen för att det ska finnas resurser och möjligheter att bedri-
va arbetet med kvalitet.

I Burlöv skulle förslaget innebära en kostnad på 35 816 kronor per år, baserat på befolkningssta-
tistiken för februari 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta rekommendationen om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för kun-
skapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, samt

att till Sveriges kommuner och landsting avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Vad innebär kunskapsstyrning enligt SKL?
Målet med kunskapsstyrningen enligt SKL är att det ska finnas bästa tillgängliga kunskap som 
kan omsättas i mötet mellan socialtjänstens personal och brukare

Vad omfattar rekommendationen?
1. De kvalitetsregister som Sveriges kommuner använder med en beräknad årlig totalkostnad 

på 14,6 mnkr
 Senior Alert
 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)
 Svenska palliativregistret
 Riksår
 SveDem

2. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet och 
övrigt stöd till utveckling av systematisk uppföljning med en beräknad årlig totalkostnad på 
2,4 mnkr

3. Nationell samordning genom mötesplatser och dialog för gemensamutveckling av kunskaps-
styrning inom socialtjänstens verksamheter med en beräknad årlig totalkostnad på 2,5 mnkr

Varför kan inte dessa tjänster finansieras inom ramen för SKL:s ordinarie 
medlemsavgift?
I SKL:s grunduppdrag ingår intressebevakning, service och rådgivning samt viss verksamhetsut-
veckling. Burlövs årliga ordinarie medlemsavgift uppgår till 481 tkr år 2019.

Kostnader 
Totalkostnaden för satsningen beräknas uppgå till högst 19,5 mnkr, vilket skulle innebära cirka 
1,95 kronor per invånare, och finansieringen avser åren 2020—2023. SKL:s uttalade avsikt är 
emellertid att den permanentas, där såväl kommunen som staten bidrar långsiktigt.

I Burlöv motsvarar kostnaden, baserat på 1,95 kr per invånare, 35 816 kronor per år. Kostnaden 
baseras på befolkningsstatistik från februari månad 2019 (18 367 invånare). 

Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på de förslag som presenteras i rekommendationen 
och ser vikten av en fortsatt kontinuerlig utveckling av kommunens socialtjänstverksamhet i 
form av systematisk uppföljning och evidensbaserade arbetssätt. Kommunledningsförvaltningen 
tillstyrker också den föreslagna finansieringen så att kvalitetsregister och brukarundersökningar 
kan fortsätta utvecklas, förvaltas och leva vidare. Förslagsvis bör vikten av att mindre kommu-
ners inflytande tillgodoses eftersom olika kommunstorlekar medför så varierande förutsättning-
ar.  En utvärdering av arbetet och finansieringsformen bör göras innan ett avgörande beslut tas 
om den fortsatta finansieringen. Kommunledningsförvaltningen föreslår med stöd av ovan 
nämnda att den föreslagna rekommendationen från SKL antas.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef

Ärendebilagor

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 

Beslut i ärendet delges

Sveriges kommuner och landsting (SKL) via e-post till registrator@skl.se senast den 15 juni
Socialnämnden 
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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

YTTRANDE

DATUM

2019-05-08 

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:914-709 

Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting

Yttrande till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om 
gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter
Ert dnr: 18/00295 

Burlövs kommun ser positivt på de förslag som presenteras i rekommendationen och instäm-
mer i vikten av en fortsatt kontinuerlig utveckling av kommunens socialtjänstverksamhet i form 
av systematisk uppföljning och evidensbaserade arbetssätt. Kommunen uttalar även sitt stöd för 
den föreslagna finansieringen så att kvalitetsregister och brukarundersökningar kan fortsätta att 
utvecklas, förvaltas leva vidare. 

När den interimistiska styrgruppen ska föreslå en permanent styrgrupp vill Burlövs kommun 
understryka vikten av att mindre kommuners inflytande tillgodoses eftersom de olika kommu-
nernas olika storlek medför så varierande förutsättningar.

En utvärdering av arbetet och finansieringsformen bör göras innan ett avgörande beslut tas om 
den fortsatta finansieringen.

Burlövs kommun vill dock att SKL vidtar åtgärder för att undvika att liknande ansvars- och finan-
sieringsförändringar görs inom liknande samverkansområden. Burlövs kommun kan inte garan-
tera att man kommer att kunna ta över finansieringen för samtliga områden där samarbete 
mellan stat och kommuner skett via SKL.

Burlövs kommun antar därmed med stöd av ovan nämnda, rekommendationen om en gemen-
sam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2018:228-009

§ 31
Rekommendation från Socialstyrelsen om gemensam finansiering av system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Beslut
Socialnämnden beslutar

att anta rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.

___

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat om
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskaps-
styrning i socialtjänstens verksamheter. 

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merparten av kommuner-
na anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan 
SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt 
framöver.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 

Vårt ärendenr:   
 18/00003 
 2018-12-14   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

 Kommunstyrelserna 
 
 

 

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
 
Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 
 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

 
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.   
 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.  
 
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018.  
 
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 
 

Bakgrund 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.  
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas.  
 
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  
 
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med  
SKL.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 
 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 
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• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 
Lena Micko 
Ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:356-889

§ 88
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun2019-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 över-
lämnar 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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-11

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:356-889

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun 
2019—2022

Sammanfattning
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 biblioteks-
området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Bibliotekets uppdrag
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all biblioteks-
verksamhet som vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta 
emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av grän-
ser. 

FN:s barnkonvention manifesterar barns lika rättigheter och värde. Varje barn har rätt till yttran-
defrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få 
sin åsikt beaktad. De har rätt till utbildning, information samt rätt till lek och fritid. Barn som 
tillhör en minoritet har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Med anledning av att barn-
rättskonventionen kommer att bli svensk lag 2020 har Burlövs kommun sedan 2018 ytterligare 
förstärkt arbetet med barnperspektiv.

Bibliotekets (både folk- och skolbibliotek) uppdrag formuleras så här i bibliotekslagen från 2014: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Biblioteken ska ”främja litte-
raturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” samt biblioteken ska 
”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet.”

Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer 
med annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna. 

Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest betonar att folk- och skolbibliotekens uppgift är att 
främja läskunnighet, utbildning, kultur och information och främja läs- och skrivkunnighet och 
förmågan att söka information. Tillgången till information är en förutsättning för ett medborgar-
ansvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Skolbiblioteket utformas och utvecklas 
av bibliotekarier, skolledare, lärare och elever utifrån varje skolas behov och arbetssätt.

Elever i grundskola ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Skolverket definierar ett 
skolbibliotek som en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 
elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan 
därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig 
utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss 
service.”

Skolinspektionen konstaterar att det ”krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett 
kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker 
inte att skolan och eleverna vid behov besöker till exempel ett folkbibliotek i samma kommun. 
Det ska vara möjligt för eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av un-
dervisningen”.

Beskrivning av biblioteksverksamheten i Burlövs kommun
Biblioteksverksamheten i Burlövs kommun består av folk- och skolbibliotek, samt biblioteksverk-
samhet riktade mot de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna i samverkan med andra 
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verksamheter inom kultur och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Skol- och folk-
bibliotek har delvis olika uppdrag och förutsättningar, lyder under delvis olika lagar men är se-
dan 2015 organiserad i samma förvaltning och är underställd utbildnings- och kulturnämnden.

Folkbiblioteken 
Folkbiblioteken i Burlövs kommun består av ett huvudbibliotek i Arlöv, samt en filial i Åkarp som 
också är integrerat skolbibliotek för Dalslundsskolan. Åkarps bibliotek är sedan hösten 2016 
meröppet för att öka tillgängligheten. Folkbibliotekets uppdrag finns formulerat i biblioteksla-
gen.

Skolbiblioteken 
Skolbiblioteken är pedagogiska resurser i undervisningen vid kommunala grundskolor och stöd-
jer och främjar de utbildningsmål som gäller för skolan och i läroplanen. Skolbiblioteket ska ingå 
som ett redskap i det pedagogiska arbetet, utveckla elevernas språk- och läsförmåga samt väcka 
läslust. I Burlövs kommun finns fem bemannade skolbibliotek och tre skolbibliotekarietjänster i 
kommunen. Skolbibliotekens uppdrag finns formulerat i skollagen och ansvaret för skolbiblio-
teksutvecklingen har varje rektor.

Samarbeten
Intrakommunala samarbeten. Bibliotekets ambition är att vara en attraktiv och synlig partner i 
samhället och bidra till att nå målen inom kommunens fyra övergripande målområden för att 
göra Burlövs kommun attraktivt, tillgängligt, hållbart och tryggt. Det uttalade syftet från bibliote-
kets sida är att i dessa samarbeten nå ut med sin verksamhet till kommuninvånarna och särskilt 
till bibliotekets prioriterade målgrupper, dvs barn och unga, personer med annat modersmål än 
svenska och personer med funktionsnedsättningar. 

Samverkan med Kultur i Burlöv, Ungdomsgruppen, Kulturskolan och Bad och anläggningar. Sam-
verkan syftar till att stärka kultur- och fritidsenhetens gemensamma uppdrag och mål inom 
Burlövs kommun. Framför allt kommer samarbetet om mötesplatserna och programverksamhe-
ten i Burlöv mellan Kultur i Burlöv och biblioteket i Åkarp och Arlöv att utvecklas, samt samver-
kan om Kulturgarantin.

Samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek enligt kommunens läsfrämjandeplan. Exempel 
är medietransporter, utställningar, klassbesök, författarbesök och skapande skola.

Samverkan med vuxenutbildningen med grundvux, särvux, gymnasieenheten, komvux, SFI. 

Samverkan med förskolor enligt kommunens läsfrämjandeplan och utifrån projektet Språktrap-
pan. 

Samverkan med socialförvaltningen. Socialförvaltningen samarbetar med folkbiblioteken genom 
bl.a. uppsökande verksamhet, så kallad boken kommer. Här spelar omsorgspersonalen en viktig 
roll som förmedlare och inspiratörer. 

Nationell och regional samverkan. Biblioteken i Burlöv samverkar nationellt genom deltagande i 
Svensk biblioteksförening och andra nationella grupper. Regionalt samverkar folkbiblioteket 
med Kultur Skåne i nätverk på olika nivåer. Delregionalt samverkar folkbiblioteket i Burlöv i 5Yes 
(Staffanstorp, Kävlinge, Svedala, Lomma och Burlöv) och har sedan oktober 2015 gemensam 
katalog och gemensamt låntagarregister med biblioteken i Lomma med dagliga medietranspor-
ter mellan biblioteken i Lomma, Bjärred, Arlöv och Åkarp. Ett ytterligare led i samarbetet mellan 
kommunerna är den gemensamma bibliotekswebbportal som är under uppbyggnad.
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Samverkan med civilsamhället. Biblioteket samverkar med civilsamhället såsom barnavårdscen-
tralerna, studieförbund, föreningar, ideella organisationer, men även med enskilda medborgare. 
Biblioteket tillhandahåller sin lokal och fungerar som infrastruktur och facilitator genom sin 
kompetens, sin teknik, strukturer för marknadsföring och genom att dela med sig av sina nät-
verk. Detta är del av Region Skånes kulturstrategi, den så kallade kulturhustanken för bibliotek. 

Samarbete mellan folk- och skolbibliotek. Det finns idag ett nära samarbete mellan folk- och 
skolbibliotek. Det finns en gemensam läsfrämjandeplan som kontinuerligt uppdateras. Det har 
upprättats ett system för boktransporter mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken vilket resul-
terat i att skolorna och eleverna fått tillgång till ett rikare bokbestånd. Det har inneburit att folk-
bibliotekens ordinarie utbud – såväl som bokpoolen, med dess grupp-klassuppsättningar – har 
nått fler läsare.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

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

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2018:336-880

§ 51
Antagande av biblioteksplan 2019-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna biblioteksplan 2019–2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

att överlämna biblioteksplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning

Bibliotekslagen § 17 säger att kommuner och landsting skall anta en plan för biblioteksverksamheten och 
att olika bibliotekshuvudmän ska samverka. Burlövs kommunfullmäktige antog den 17 augusti 2009, § 70, 
Burlövs första biblioteksplan. Föreliggande biblioteksplan är kommunens femte och ska gälla 2019–2022. 

En politiskt antagen biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett 
strukturerat sätt ta tillvara samtliga befintliga biblioteksresurser och stimulera till utveckling.

Burlövs kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet såsom folkbibliotek, skol-
bibliotek och biblioteksverksamhet riktad mot förskola, vuxenutbildning och omsorgen. Den utgår ifrån 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, UNESCOS skol- 
och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala biblioteksplan, målen och visio-
nen för Burlövs kommun. Innehållet i den kommande nationella biblioteksstrategin har tagits i beaktning. 
Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha fram till och med år 2022. Den 
kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årliga verksamhetsplaner och årliga verksamhetsbe-
rättelser.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Biblioteksplan 2019-2022

___
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DIARIENUMMER
KS/2019:356-889 

Biblioteksplan 2019—2022
Antagen av kommunfullmäktge åååå-mm-dd, § xx

1. Inledning
Burlövs kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet såsom folkbibliotek, 
skolbibliotek och biblioteksverksamhet riktad mot förskola, vuxenutbildning och omsorgen. Den 
utgår ifrån artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonven-
tion, UNESCOS skol- och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala biblio-
teksplan, målen och visionen för Burlövs kommun. Innehållet i den kommande nationella biblio-
teksstrategin har tagits i beaktning. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten 
ska ha fram till och med 2022. Den kommer att följas upp i berörda förvaltningar genom årliga 
verksamhetsplaner och årliga verksamhetsberättelser.

2. Målområden för Folkbiblioteken i Burlöv
2.1 Folkbiblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta för att folkbiblioteken ska vara till-
gängligt och relevant för alla.

Folkbiblioteket är kommuninvånarnas mötesplats och är tillgänglig för alla. Det är en plats som 
bidrar till sammanhållning och gemenskap. Det kan ses som ett samhällets vardagsrum, ett rum för 
upplevelser och för att möta kultur och litteratur. Biblioteken behöver bevara och förstärka sin 
relevans i ett förändrat samhälle. Genom att mer aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för 
samarbeten mellan folkbildningen, ideella och kommunala aktörer kan biblioteksrummet erbjuda 
medborgarna mer allmänkultur. Bibliotekets arbete för att söka upp och nå nya målgrupper behö-
ver stärkas.

Nya medier, ny teknik och ny infrastruktur för information har förändrat förutsättningarna för bibli-
oteken i Sverige, både vad gäller verksamhet, utmaningar och biblioteksrummet. Det fysiska biblio-
tekets roll i samhället har ändrats från boksamling till mötesplats, plats för inspiration, lärande och 
skapande.1  Ett förändrat arbetssätt hänger nära ihop med och stärks av fysisk förändring av rum-
met. 

Bibliotekens roll som öppna offentliga rum och samhälleliga mötesplatser behöver stärkas i Burlöv. 
Sedan 2015 har biblioteket i Åkarp meröppet, vilket innebär att biblioteksrummet är tillgängligt för 
medborgarna även utanför bemannade öppettider. För att öka tillgängligheten till och användning-
en av biblioteksrummet i Arlöv ska det inrätts meröppet även på Arlövs bibliotek att undersökas 
under planperioden. Genom en kompletterande samverkan med Kultur i Burlöv om programverk-
samhet ska medborgarna få ett större utbud av program.

Folk- och skolbibliotek i Sverige håller på att byta klassifikation från SAB-systemet, till det interna-
tionella Dewey-systemet. Arbetet med konvertering till Dewey för både skol- och folkbibliotek ska 
påbörjas under planperioden som ett led i att tillgängliggöra samlingarna på ett bättre sätt.

1 Jochumsen, Skot-Hansen och Rasmusen 2012
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2.2 Litteratur- och läsfrämjande
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta litteratur- och läsfrämjande på folk-
biblioteken.

Läsfrämjande är ett uttalat uppdrag till folkbiblioteken, ”folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 
och tillgång till litteratur”2. Läsning stödjer språkutvecklingen och är en förutsättning för livslångt 
lärande. Biblioteket ska köpa in och förmedla litteratur och media präglat av mångfald och kvalitet. 
Information och litteratur ska finnas anpassad för barn i olika åldrar, för synskadade och andra 
läshindrade och människor med annat modersmål än svenska – det vill säga bibliotekets prioritera-
de målgrupper. Förmedlingen till dessa prioriterade målgrupper behöver utvecklas och stärkas.

Bibliotekets boksamling ska ses som ett av de verktyg som biblioteket tillhandahåller för att uppfyl-
la uppdraget att tillhandahålla information och litteratur. Genom samarbetet med biblioteken i 
Lomma kommun har tillgången på medier för Burlövs kommuns medborgare ökat. Genom den 
gemensamma katalogen kan låntagarna själva reservera medier som med dagliga transporter leve-
reras till biblioteket i Arlöv och Åkarp. Detta gör att utbudet ökat, men också att användarnas bete-
ende ändras, vilket ställer nya krav på bibliotekspersonalen och arbetet med medierna.

Folk- och skolbibliotek har en gemensam läsfrämjandeplan för barn och unga.

2.3 Informationsteknik/ Digitalisering
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden erbjuda medborgarna datorer och relevan-
ta program på folkbiblioteken.

Ett av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen är att ”verka för att öka kunskapen om hur infor-
mationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”3. Digital 
kompetens är också en nyckel för det livslånga lärandet. I detta finns två uppdrag: dels ska folkbibli-
oteket tillhandahålla datorer och relevanta program till medborgarna och dels ska biblioteket på 
olika sätt förmedla kunskap om hur den digitala tekniken kan användas. Detta uppdrag är starkt 
prioriterat under planperioden.

3. Målområden för skolbiblioteken i Burlöv
3.1 Inrätta förskolebibliotek
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden inrätta förskolebibliotek på samtliga kom-
munala förskolor. Målet är likvärdiga och behovsanpassade förskolebibliotek som främjar språk- 
och läsutveckling för alla barn i kommunen. Förskolebiblioteken ska väcka barnens nyfikenhet att 
upptäcka, läsa och lära, kopplat till läroplanen för förskolor.

I Arlöv finns 10 kommunala förskolor och 3 fristående förskolor, och i Åkarp finns 5 kommunala och 
2 fristående förskolor. Under planperioden vill utbildningsförvaltningen inrätta förskolebibliotek på 
samtliga kommunala förskolor. Förskolebiblioteken kommer att se olika ut beroende på olika förut-
sättningar, men kommer att ha gemensam struktur och central finansiering, samt byggas upp i 
samverkan med folkbiblioteket. Ansvaret för Förskolebiblioteken ligger på förskolecheferna. 

2 Bibliotekslagen §7
3 Bibliotekslagen §7
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3.2 Skolbiblioteken ska vara tillgängliga för alla elever
Målområde: Burlövs kommun ska tillse att det finns en likvärdighet för samtliga skolbibliotek i 
kommunen som ska ta sig i uttryck genom ekvivalent bemanning av biblioteksutbildad personal och 
en fastställd budget per elev är ett mål för planperioden.

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 4  Skolbiblioteket ska 
fungera som ett studierum, där eleven både på och utanför lektionstid kan fördjupa sig inom ett 
ämne tillsammans med andra elever. Därför är det av vikt att bemanningen är täckande under skol-
dagen så att personalen kan vara den resurs som eleverna vänder sig till vid frågor. Skolbiblioteket 
ska symbolisera en demokratisk plats där personer ur alla samhällsskikt, kulturer och tillhörigheter 
möts. Tillgänglighet är en viktig faktor för att möjliggöra dessa möten.

Skolbiblioteket ska ”erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kun-
skap, förståelse, fantasi och glädje.”5 

Folk- och skolbibliotek i Sverige håller på att byta klassifikation från SAB-systemet, till det interna-
tionella Dewey-systemet. Arbetet med konvertering till Dewey för både skol- och folkbibliotek ska 
påbörjas under planperioden som ett led i att tillgängliggöra samlingarna på ett bättre sätt.

3.3 Källkritik och informationskompetens
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden se till att skolbiblioteken arbetar med ele-
vernas digitala kompetens t ex genom undervisning i källkritik och informationssökning eller genom 
digitalt arbete i som del i olika projekt. 

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kun-
skapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande.”6

Skolbiblioteket är ett stöd för lärare och elever inte minst inom att söka och utveckla kunskap. Det-
ta uppnås genom informationskompetens där man lär sig att söka, hantera och värdera informa-
tion. Skönlitteratur spelar en viktig roll när man ska tolka och förstå sig själv och sin omvärld. Fack-
litteratur samt digitala källor är viktiga för att eleven ska få en helhetsuppfattning. Skolbiblioteks-
personalen har en viktig roll i att guida elever till kunskap och skönlitteratur. Detta gäller särskilt de 
elever som behöver extra stöd och hjälpmedel och skolbiblioteket ska ha stor uppmärksamhet 
kring anpassade medier och hjälpmedel. Skolbiblioteket arbetar inkluderande och hjälper till att 
forma elever till demokratiska medborgare.

3.4 Språklig förmåga och läsupplevelser
Målområde: Burlövs kommun ska under planperioden arbeta med att ge samtliga elever förutsätt-
ningar till läsupplevelser och utveckling av den språkliga förmågan.

Det språkutvecklande arbetet genomsyrar skolbibliotekens hela verksamhet. Dels genom det läs-
främjande arbetet med fokus på läslust och läsupplevelse, dels via arbete med begrepp, textanalys, 
läs- och skrivprojekt etc. Där innefattas också arbete med det sociala språket som påverkar samspel 
och relationsbyggande. 

4 Lgr11, s. 7
5 Unescos skolbiblioteksmanifest 1/2006, s.14
6 Unescos skolbiblioteksmanifest 1/2006, s.13
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Skolbiblioteken har en livaktig verksamhet som främjar läsning där fokus ligger på läslust och 
läsupplevelse. Skolbiblioteket och skolbibliotekarien arbetar aktivt för att utöka elevers och perso-
nals insikt kring hur läsning och läsförmåga bidrar till ett ökat lärande och utökad språkutveckling. 
Förutom att göra medier tillgängliga sker bokprat, läsecirklar, vinter- och sommarboken, utställ-
ningar, författarbesök, boktips via sociala medier och bokblogg. ”En viktig uppgift för skolan är att 
ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självför-
troende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”7

7 Lgr11, s. 9

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Biblioteksplan 2019—2022
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:356-889
Beslutad med stöd av Bibliotekslag (2013:801) 17 §
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter Biblioteksplan 2018, KF 2018-03-19 § 22
Dokumentansvarig Kultur- och fritidschef
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:365-106

§ 91
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1 
IT-drift)

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 drifts-
organisation.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den ge-
mensamma 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 nämn-
den, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för under-
tecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveran-
ser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommuner-
na.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av 
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphä-
va det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.

___

Beslutsunderlag
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
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-13

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:365-106

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

Kommunstyrelsen 

Godkännande av avtal för gemensam IT-
driftsorganisation

Sammanfattning
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 god-
kände 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 kom-
mun för undertecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att defi-
niera 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 godkän-
nas av kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver full-
mäktige dock upphäva det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det 
reviderade avtalet.

Förslag till beslut
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 gemen-
sam driftsorganisation.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även IT-strateg Charlotte Tapper deltagit.

Ärendebilagor

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

Beslut i ärendet delges

Kävlinge kommun
Staffanstorps kommun
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 5(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§6 Dnr: SAM 2019/15 

 

ÖÖversyn av avtal för gemensam IT-
driftorganisation  
Beslut 
Samarbetsnämndens beslut 
Samarbetsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Samarbetsnämnden godkänner utökning av IT-nämndens budgetram 2020 med 900 tkr att 
finansieras lika mellan samarbetskommunerna. 
 
Förändringen i tjänsteinnehåll mellan nuvarande och nytt avtal ska vara enligt nedanstående 
tabell: 
Tjänstekomponent Nuvarande avtal Nytt avtal 

Daglig drift  Ingår Ingår 

Avhjälpande av driftstörning  Ingår Ingår 

Förändringar i system                     - Ingår 

Förändringar i driftmiljö                   - Ingår 

Uppgradering av system                   - Ingår 

Uppgradering av driftmiljö                   - Ingår 

Teknisk rådgivning                    - Ingår 

Livscykelhantering av driftmiljö                   - Ingår 

Migreringar                   - Ingår 
 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektörerna fick i uppdrag i § 15/2018 att se över grundavtal och ekonomimodell i syfte 
att tydliggöra styrningen av IT. För uppdraget har kommundirektörerna anlitat Envida AB som 
under ledning av kommundirektörerna fört samtal med ekonomicheferna och IT-beställarna. 
Kommundirektörerna är överens om ett nytt avtal och kommer efter att nämnden informerats 
och godkänt finansieringslösningen underteckna avtalet. 
 
Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveranser 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 6(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot 
samarbetskommunerna. 
  
Vid sammanträdet framkom önskemål om att ärendet ska kompletteras med en tydlig lista över 
de ärenden som ska ingå i fast pris. Detta redovisas nedan: 
  
IT-tjänster 
Följande tjänster ingår i IT-driftsorganisationens åtagande: 
·       IT-arbetsplats 
·       Utskrift 
·       Servicedesk och tekniker på plats 
·       Unified communication 
·       Lokala trådlösa nätverk 
·       Nätdrift 
·       Systemdrift 
·       Datacentraler 
·       Lagring 
·       Åtkomst 
·       IT-säkerhet 
·       Övervakning 
·       Telefoni 
  
Finansieringen av dessa tjänster ska, i enlighet med nytt avtal om gemensam IT-
driftsorganisation, inkludera alla de kostnader för personal (egen och inhyrd), licenser, 
avskrivningar och övriga kostnader som krävs för drift och normala uppgraderingar samt 
livscykelhantering av tjänsten som sådan. Förändringen i tjänsteinnehåll mellan nuvarande och 
nytt avtal beskrivs i nedanstående tabell. 
Tjänstekomponent Nuvarande avtal Nytt avtal 

Daglig drift  Ingår Ingår 

Avhjälpande av driftstörning  Ingår Ingår 

Förändringar i system                     - Ingår 

Förändringar i driftmiljö                   - Ingår 

Uppgradering av system                   - Ingår 

Uppgradering av driftmiljö                   - Ingår 

Teknisk rådgivning                    - Ingår 

Livscykelhantering av driftmiljö                   - Ingår 

Migreringar                   - Ingår 
  
Tjänsten tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad för fastställs för varje enskilt projekt i 
överenskommelse mellan IT-driftsorganisation och beställare i samarbetskommunernas 
verksamheter. 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
• Översyn av avtal för gemensam IT-driftorganisation, tjänsteskrivelse 
• Samarbetsnämndens beslut § 15/2018 Styra och leda IT-verksamheten 
• Avtal om gemensam IT-drift_190423 

 

Beslutet skickas till  
För verkställighet 
kommundirektörerna i de tre samarbetskommunerna 
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Avtal om gemensam IT-drift sorganisation 

§ 1 Inledn ing 
Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan i detta avtal gemensamt 

betecknade "Samarbetskommunerna") träffar härmed avtal om att på nedan angivna villkor inrätta 

en gemensam IT-driftsorganisation benämnd: IT-teamet. IT-teamet ska bedriva sin verksamhet inom 

den av Samarbetskommunerna gemensamt inrättade nämnd, benämnd Samarbetsnämnden för vissa 
kommuninterna stöd- och servicetjänster (nedan i detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden"). 

Samarbetskommunernas IT-verksamheter har genom åren kontinuerligt byggts ut utifrån 

användarnas behov och krav på service och drift. Den utveckling vi ser idag är att IT blir en allt mer 

integrerad del av verksamheten och att digitala tjänster både ökar i antal och tenderar att bli allt mer 

integrerade sinsemellan. Detta innebär att IT-verksamheten måste utvecklas från att vara en 

leverantör av service och drift till att även vara en aktiv partner och ett kompetenscenter som stödjer 

verksamhetens utveckling och digitalisering. Det kommer att bli svårt att som enskild mindre 

kommun kunna klara framtidens IT-krav, både från verksamheterna, andra myndigheter, näringslivet 

och från medborgare. 

Syftet med detta avtal om gemensam IT-driftsorganisation är att utveckla och fördjupa parternas 

samarbete för att bidra till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Samarbetskommunerna är införstådda med att för att realisera den fulla nyttan av IT-samarbetet 

krävs en samsyn och ett konstruktivt förhållningssätt av alla parter. Samarbetet skall styras av 

gemensamma mål och präglas av förtroende och transparens mellan parterna. IT

driftsorganisationen skall bet raktas som en gemensam angelägenhet för Samarbetskommunerna och 

ansvaret för dess förutsättningar, för att leverera och utvecklas är gemensamt. IT

driftsorganisationen skall, i sin kultur och sitt agerande, utgöra en del av Samarbetskommunerna och 

företräda och balansera samtliga kommuners intressen. 

Genom att samordna de sammanlagda resurserna för och inom nämnda områden för att möta 

Samarbetskommunernas nuvarande och kommande behov, vill vi uppnå högsta möjliga kvalitet, 

effektivitet och servicenivå - utifrån vad resurserna medger. 

Målsättningen är att IT-driftsorganisationen, med egna och/eller externa resurser, skall svara för alla 

de IT-behov i Samarbetskommunerna och dessas kommunala bolag som faller inom ramen för detta 

och/eller underliggande avtal. 
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§ 2 Gemensam må lbild 
En gemensam målbild för IT-samarbetet har tagits fram. Den gemensamma IT-driftsorganisationen 

ska, i samverkan med beställarorganisationen, sträva mot följande: 

• Ansvara för att samarbetskommunernas IT-plattform utvecklas i takt med marknaden, vad 

avser kraven på kostnadseffektivitet, teknik, säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet 

• Bevaka och analysera utveckling och trender på IT-området och omsätta dessa i 

utvecklingsplaner som ger ett utökat och utvecklat stöd till verksamheterna 

• Aktivt bidra till utveckling av verksamheterna genom att identifiera, paketera och synliggöra 

nya ideer och möjligheter inom verksamhetsnära IT 

• Kontinuerligt utveckla sina kompetenser och sin organisation för att kunna stödja 

samarbetskommunernas verksamheter med IT-kompetens kopplat till IT-drift, utveckling och 

digitalisering 

• Leverera god service med hög tillgänglighet och korta handläggningstider 

• Aktivt verka för lägre inköpskostnader genom samordning av inköp av IT-relaterade 

produkter och licenser 

§3 Samverkan 
För att Samarbetskommunernas verksamheter ska få förväntade nyttar av den gemensamma IT

driften och för att den gemensamma IT-driftsorganisationen skall kunna fullgöra sitt uppdrag och 

utvecklas krävs strukturer för samordning och styrning. 

Formerna för samverkan skall beskrivas i en samverkansmodell, som beslutas gemensamt av 

parterna. Samverkansmodellen skall beskriva de roller, ansvar, processer, forum och planer som 

ingår i samverkan. Modellen skall reglera samverkan kring utveckling och leverans ur ett operativt 

perspektiv såväl som på längre sikt. 

Respektive Samarbetskommun ska organisera beställarorganisationer där representanter för olika 

verksamhetsdelar ingår. Personal från IT-teamet kan adjungeras till dessa möten för att bistå med 

teknisk kompetens. 

Respektive Samarbetskommun ansvarar för att beskriva sin beställarorganisation, inklusive 

behörigheter kopplat till beställning av IT-tjänster, och tillhandahålla den beskrivningen till IT

driftsorganisationen. 

Kontakter på verksamhetsnivå skall ske redan i planeringsstadiet för att utvecklingsarbetet i 

Samarbetskommunerna ska utvecklas i synergi. 

För att möjliggöra en så effektiv verksamhetsutveckling som möjligt ska IT-beställarfunktionerna 

samordna och prioritera implementeringen gemensamt. 
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§ 4 Verksamhetsområdet 
Med IT-plattform menas allt som omfattar data, telefoni och kringutrustning inom 

Samarbetskommunernas IT-infrastruktur. IT-plattformen beskrivs ytterligare i Bilaga 1. 

Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska på uppdrag av Samarbetskommunernas IT

beställarfunktion: 

• Fullgöra uppgiften av den totala driften och utvecklingen av Samarbetskommunernas 

samlade IT-plattform. Detta ska ske i enlighet med kommunernas styrande dokument: 

o Gemensam verksamhetsplan 

o Strategi för digitalisering 

o lnformationssäkerhetspolicy 

o Systemförvaltningsplaner 

• Ansvara för en kvalitativ, rationell, effektiv och säker hantering av IT i 

Samarbetskommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, 

datorer, servrar, etc.) samt av beställarna kravställda tjänster kopplade till dessa. 

• Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta med 

hjälp av IT i Samarbetskommunernas förvaltningar och kommunala bolag. 

• Ansvara för Samarbetskommunernas IT-säkerhet. 

• Tillhandahålla teknisk support. 

• I övrigt utifrån direktiv/beställningar svara för drift och utveckling av IT-verksamhetsområdet. 

Ytterligare beställardirektiv kan komma att ges årligen i form av en gemensam verksamhetsplan eller 

per kommun. 

§ 5 Syfte 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska ha som sin huvuduppgift att genom samråd och 

samordning med Samarbetskommunerna bedriva en effektiv verksamhet med en hög kvalitet och 

servicegrad - vilket ska leda till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Målsättningen är att kommunernas IT-plattform ska vara så likvärdiga som det är möjligt, för att nå 

de grundläggande samordningsvinsterna med en gemensam driftorganisation. 

Beställarorganisationen ska företrädesvis samverka och hitta gemensamma system och funktioner 

som ökar samarbetskommunernas samordningsvinster. 

§ 6 Personal 
Samtlig IT-personal är anställda av Kävlinge kommun och har Kävlinge som placeringsort. 
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§ 7 Budget och finansiering 

Ägandeförhållande avseende hårdvara, mjukvara och infrastruktur 

Samtlig utrustning ingående i Samarbetskommunernas gemensamma IT-plattform ägs av 

Samarbetsnämnden och förvaltas av IT-driftsorganisationen, med samtlig utrustning avses IP

telefonisystem, servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc. 

Mjukvara som krävs för leverans av eller ingår som en komponent i de IT-tjänster IT

driftsorganisationen levererar ägs av Samarbetsnämnden och förvaltas av IT-driftsorganisationen. 

Samarbetsnämnden ansvarar, genom IT-driftsorganisationen, för planering och genomförande av 

nyinvestering i hårdvara och mjukvara enligt ovan. 

Utifrån godkända modeller köper och äger verksamheterna sina egna tillbehör såsom projektorer, 

smartboards, fasta telefoner, faxar, styr- och reglerutrustning etc. 

Samarbetsnämnden ansvarar, genom IT-driftsorganisationen, för att avtal finns upphandlade som 

fyller verksamheternas behov av tillbehör samt för att processer och applikationer som medger enkla 

avrop av behöriga beställare finns på plats. 

Följande ingår inte i Samarbetsnämndens egendom: 

• Fasta anläggningar, som koppar- och fibernät 

• Icke IP-telefonilösningar 

• Mjukvara för verksamhetssystem 

• Lokaler 

• Driftcentraler 

För driftcentraler förlagda till Samarbetskommunernas lokaler ansvarar fastighetsägaren för leverans 

av: 

• Elförsörjning inkl. avbrottsfri kraft (UPS/motsvarande och reservkraft) 

• Brandskydd 

• Kylsystem 

• Fysiskt skydd (lås, larm mm) 

Fastighetsägaren äger rätt att, i enlighet med självkostnadsprincipen, debitera IT-driftsorganisationen 

för hyra av lokaler och tillhörande tjänster. Förhållandet mellan fastighetsägaren och IT

driftsorganisationen regleras i driftavtal. 
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Tjänster 

Den gemensamma IT-driftsorganisationens leverans skall vara uppbyggd och beskriven i form av IT

tjänster. IT-tjänsterna skall utformas och beskrivas enligt gällande standard1 på marknaden och 

omfatta hela IT-driftsorganisationens verksamhet. Beskrivningen av tjänsterna skall tillgängliggöras i 

form av en tjänstekatalog. IT-driftsorganisationen ansvarar för att upprätta och tillgängliggöra 

tjänstekatalogen samt för att denna löpande, dock minst budgetårsvis, uppdateras. Tjänsterna kan 

levereras antingen med IT-driftsorganisationens egna tekniska och personella resurser eller med 

resurser från underleverantörer. Oberoende av leverantörskedjan är IT-driftsorganisationen ansvarig 

för tjänsteleveransen och svarar för underleverantörs leverans som sin egen. 

IT-driftsorganisationen tillhandahåller följande tjänster till samarbetskommunernas verksamheter: 

• IT-arbetsplats: teknisk utrustning och programvaror ingående i den personliga arbetsplatsen 

• Utskrift: skrivare, multifunktionsskrivare och programvaror 

• Servicedesk och tekniker på plats: felanmälan, beställning och teknisk hjälp på distans och på 

plats 

• Kommunikation (Unified communication): programvaror för överföring av ljud, bild och data 

• Nätdrift: drift, underhåll och livscykelhantering av trådbundna nätverk mellan och inom 

kommunerna och kommunernas verksamheter. 

• Trådlösa nätverk: drift, underhåll och livscykel hantering av trådlösa nätverk inom 

kommunerna och kommunernas verksamheter. 

• Systemdrift: drift, underhåll och livscykelhantering av driftmiljöer samt löpande 

uppgraderingar av verksamhetssystem 

• Tjänsteutveckling: stöd till kommunernas verksamheter inom ramen för uppdraget att bidra 

till verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd, exempelvis extraordinära 

förändringar utanför SLA, i IT-plattformen eller arbete inom ramen för verksamhetsprojekt 

Finansiering 

Självkostnadsprincipen gäller för samarbetet. De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden 

och dess verksamheter, då exklusive ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan 

Samarbetskommunerna i enlighet med särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som 

upprättas kring varje verksamhetsområde, se Bilaga 2. 

Tjänsterna IT-arbetsplats, Utskrift, Servicedesk och Kommunikation debiteras per avropad enhet 

enligt gällande prislista. 

För tjänsterna Systemdrift och Trådlösa nätverk skall finnas driftavtal inklusive servicenivåavtal (SLA) 

mellan IT-driftsorganisationen och beställare i samarbetskommunernas verksamheter. Driftavtalet 

reglerar innehållet i tjänsten, servicenivåer och kostnad för driften. Driftavtal löper kalenderårsvis. 

Debitering av Systemdrift och Trådlösa nätverk sker kvartalsvis. 

Driftavtalen skall inkludera kostnader för leveransen av Systemdrift, Trådlösa nätverk och 

bakomliggande (möjliggörande) IT-tjänster. Driftavtalen skall inkludera alla de kostnader för personal 

(egen och inhyrd), licenser och avskrivningar som krävs för drift och normala uppgraderingar av 

verksamhetssystem samt livscykelhantering av tjänsten som sådan. 

1 IT Service Management 
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Tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad för fastställs för varje enskilt projekt i 

överenskommelse mellan IT-driftsorganisation och beställare i samarbetskommunernas 

verksamheter. Debitering av Tjänsteutveckling sker kvartalsvis. 

Budget 

De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden och dess verksamheter, då exklusive 

ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunerna i enlighet med 

särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som upprättas kring varje 

verksamhetsområde. 

Samarbetsnämnden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget innehållande 

samtliga kostnader och intäkter för den verksamhet som Samarbetsnämnden ansvarar för. IT

driftsorganisationen skal l upprätta en internbudget innehållande samtliga kostnader och intäkter, 

fördelat per IT-tjänst. 

Samarbetsnämnder bereder underlag för prisuppräkning och investeringsbehov samt eventuell 

utökning av tjänster som påverkar grundavgiften (som delas lika mellan nämnderna) utifrån Kävlinge 

kommuns tidplan. Underlaget förankras av IT-driftschefen med kommunernas ekonomichefer. 

Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun fastställer investeringsbudget och prisuppräkning för 

Samarbetsnämnden i juni månad (med undantag för valår). 

Samarbetsnämnden fattar beslut om budget under oktober månad för nästkommande år. 

Samarbetskommunerna har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad 

avser såväl överskott som underskott. Hantering av eventuella över- och underskott beslutas i 

samband med prognos kvartal 3 och regleras mellan kommunerna under verksamhetsåret. 

I samband med att årsbudgeten fastställs ska samarbetsnämnden anta en plan för granskning 

och uppföljning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Denna ska utgå ifrån 

av verksamheten kartlagda risker med tillhörande konsekvensbeskrivning. 

Budgetuppföljning sker kvartalsvis om inget annat beslutas i samarbetsnämnden. 

§ 8 Egendom och försäkring 
Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för Samarbetsnämndens behov rörande IT

driften ansvarar för att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom ansvarar Kävlinge 

kommun för försäkringsbehovet. Kostnaderna fördelas dock Samarbetskommunerna emellan, vilket 

regleras separat. 

§ 9 Arbetsformer m m 
Vad avser Samarbetsnämndens arbetsformer m m finns bestämmelser härom i reglementet för den 

gemensamma Samarbetsnämnden, bilaga 3, samt i Avtal om gemensam Samarbetsnämnd, bilaga 4. 
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§ 10 Administration och lokaler 
Samarbetskommunerna är överens om att IT-teamet i sitt agerande på ett effektivt sätt ska nyttja 

värdkommunens (eller de andra kommunernas) samlade gemensamma resurser före att bygga ut ny 

egen administrativ organisation eller köpa tjänster externt. Detta förutsätter att dessa resurser finns i 

någon av Samarbetskommunerna. 

Transaktioner mellan Samarbetsnämnden och kommunen/kommunerna ska jämställas med 

egenregisituationen. Samarbetsnämnden betalar/avräknas faktisk kostnad (självkostnad) för utförda 

tjänster. 

Samarbetskommunerna är ense om att Samarbetsnämnden så långt möjligt bedriver sin verksamhet i 

av Samarbetskommunerna ägda lokaler. Vid uthyrning av lokaler till Samarbetsnämnden ska 

hyresnivån utgöras av Samarbetskommunens självkostnad. 

§ 11 Utvärdering/ Uppföljning 
Den gemensamma IT-driftsorganisationens verksamhet ska utvärderas och följas upp. Det åligger 

Samarbetsnämnden att utvärdera verksamheten löpande och rapportera till Samarbetskommunerna. 

Rapporteringen från IT-driftsorganisationen skall redovisas kopplat till samtliga de tjänster IT

driftsorganisationen levererar, detta gäller både de tjänster som avropas direkt av beställare i 

verksamheterna (kärntjänster) och bakomliggande tjänster (möjliggörande tjänster). 

Rapportering från IT-driftsorganisationen skall ske ur perspektiven kvalitet och ekonomisk 

uppföljning. 

Ur kvalitetsperspektivet skall rapporteringen följa vid vart tillfälle vedertagen standard på marknaden 

och beskriva den servicenivå som levereras inom respektive tjänst. Rapportering ur ett 

kvalitetsperspektiv skall ske månadsvis. 

Rapportering för ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis. Rapporteringen sker per IT-tjänst samt som 

totalkostnad. Rapportering skall, per IT-tjänst, tydligt utvisa kostnader kopplade till tjänsten fördelat 

på: 

• Personalkostnad, inkl nedlagd arbetstid 

• Kostnader för licenser 

• Kostnader för service- och supportavtal 

• Kapitalkostnader 

• Kostnader för externa resurser, konsulter 

Samlat för IT driftsorganisationen ska periodens utfall även kompletteras med prognostiserad 

avvikelse mot årsbudget. Denna redovisning ska gällande verksamhetens intäkter fördelas per tjänst 

angiven under §6 underrubrik "Tjänster" samt gällande kostnader enligt samma princip som anges 

ovan för IT-tjänster. Vid prognosticerad negativ budgetavvikelse ska förslag till åtgärder för 

budgetbalans skyndsamt arbetas fram och tillställas samarbetsnämnden för beslut. 

Rapportering av genomförd intern kontroll med tillhörande åtgärdsplan tillställs samarbetsnämnden i 

samband med bokslutsrapporteringen. 

160



§ 12 Ändringa r och tillägg 
Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och 

undertecknade av behöriga företrädare. 

§ 13 Avtalets giltighetstid och uppsägning 
Detta avtal gäller (i analogi med avtal om gemensam Samarbetsnämnd) fr o m den 1 juli och tills 

vidare. 

Avtalet revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov. 

Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24 månader 

efter det att uppsägningen kommit motparterna tillhanda. 

Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas 

överenskommelse om. 

I det fall Samarbetskommunerna väljer att avbryta samarbetet ska en avveckling genomföras på 

sådant sätt att Samarbetskommunernas skada minimeras och att gemensamma resurser och skulder 

fördelas i förhållande till gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet. 

Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar extra kostnader för motparterna i 

samband med uppsägning själv skall bära dessa. 

Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskommunerna omgående inleda förhandlingar 

att leda till överenskommelse om avveckling av samarbete i gemensam IT-driftsorganisation. 

§ 14 Tvist 
Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var 

sitt. 

BURLÖVS KOMMUN 

Lars-Åke Ståhl 

Kommundirektör 

I 

STAFFANSTORPS KOMMUN / 

Per Almström 

Kommundirektör 

2019 

2019 

,,,-
KÄVLINGE KOMMUN ~ / \ 2019 

d~2~ 
Kommundirektör 
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Bi laga 1, IT-plattform 
IT-driftsorganisationens verksamhet skall byggas upp kring IT-tjänster och levereras som IT-tjänster. 

Denna bilaga beskriver de ingående IT-tjänsterna samt de viktigaste ingående komponenterna i dessa 

tjänstern. 

Bilagans syfte är att utgöra ett stöd gällande gränsdragning och ansvarsförhållanden kring IT

tjänsterna. Detaljerade förhållanden rörande respektive IT-tjänst regleras i tjänstebeskrivning, som 

upprättas och tillhandahålls av IT-driftorganisationen, och i driftavtal/SLA, som upprättas av IT

driftsorganisationen i samråd med verksamheten. 

Begreppsdefinitioner 
Kärntjänst 

Möjliggörande tjänst 

En IT-tjänst som tillför en direkt nytta till användaren och som kan 
avropas av samtliga eller utvalda användare. 
En IT-tjänst som saknar användarnytta i sig själv, men nödvändig för 
att den fulla nyttan av en eller flera kärntjänster ska realiseras. En 
möjliggörande tjänst kan ej avropas direkt, utan endast som en 
bakomliggande del i en kärntjänst. 

IT-Tjänst Kategori Ingående komponenter 

Utskrift 

Servicedesk och 
tekniker på plats 

Kommunikation 
(Unified 
communication) 

lokala trådlösa nätverk 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Kärntjänst 

Teknisk utrustning och programvaror ingående i den 
personliga arbetsplatsen, såsom: 

• Fastställda hårdvarukomponenter exempelvis, 
dator, läsplatta eller mobiltelefon 

• Fastställda tillbehör såsom, skärm, mus, 
tangentort, fodral 

• Operativsystem 
• Microsoft office 

• Personalresurser 

• Skrivare 
• Multifunktionsskrivare 

• Tillhörande programvaror 
• Personalresurser 

• Teknisk support på distans, exempelvis via 
telefon, supportportal eller mail 

• Teknisk support på plats 
• Ärendehanteringssystem 
• Beställningsportal 
• Personalresurser 

Programvaror för överföring av ljud, bild och data, 
exempelvis: 

• Telefonkonferens 

• Videokonferens 

• E-post 

• Samarbetsplattformar 

• Personalresurser 

• Accesspunkter 

• Lokal nätverksutrustning 
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Nätdrift 

Systemdrift 

Datacenter 

Åtkomst 

Lagring 
I 

IT-säkerhet 

Övervakning 

Telefoni 

. : : . . .. 

Möjliggörande 
tjänst 

Möjliggörande 
tjänst 

. : : . . .. 

. : : . . .. 

. : : . . .. 

• Programvaror 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

• Nätverk och nätverksutrustning för 
kommunikation inom kommunerna och 
gentemot omvärlden 

• Programvaror 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Tekniska förutsättningar för drift av 
verksamhetssystem, exempelvis: 

• Servrar 
• Programvaror och licenser för serverdriften 
• Personalresurser 

Fysiska förutsättningar för IT-drift, exempelvis: 

• Serverrum 

• Elförsörjning inkl. avbrottsfri kraft 
(UPS/motsvarande och reservkraft) 

• Brandskydd 

• Kylsystem 

• Fysiskt skydd (lås, larm mm) 

• Personalresurser 

• Programvaror för fjärråtkomst och 
autentisering. 

• Personalresurser 

• Lagringsmedia 

• Programvaror och licenser 

• Personalresurser 
Utrustning, programvaror och tjänster för IT-säkerhet, 
exempelvis: 

• Brandväggar 

• Antivirus 
• Spam-hantering 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Utrustning, programvaror och tjänster för övervakning 
av IT-tjänster, exempelvis: 

• Övervakningssystem 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 

Utrustning, programvaror och tjänster för 
telefoniplattformen, exempelvis: 

• Telefoniserver 
• Telefonisystem 
• Serviceavtal 
• Personalresurser 
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Bilaga 2, Finansiering 
Bilagans syfte är att reglera principerna för finansieringen av IT-tjänster. Den specifika kostnaden 

som debiteras verksamheten i varje enskilt fall regleras i vid var tid gällande prislista respektive 

driftavtal/SLA. 

IT-Tjänst Finansiering 
IT-arbetsplats 

Utskrift 

Servicedesk och tekniker på plats 

Kommunikation (Unified communication) 

Lokala trådlösa nätverk 

Nätdrift 

Systemdrift 

Datacenter 

Åtkomst 

Lagring 

IT-säkerhet 

Övervakning 

Telefoni 

Debiteras per avropad arbetsplats och arbetsplatstyp 
enligt prislista. 

Debiteras per avropad skrivare eller 
multifunktionsskrivare enligt prislista. 

Debiteras per användarkonto enligt prislista. 

Debiteras per användarkonto enligt prislista. 

Debiteras enligt driftavtal/SLA baserat på antal 
avropade accesspunkter. 

Debiteras kommunvis med en tredjedel av 
driftskostnaden per kommun. 

Debiteras enligt driftavtal per verksamhetssystem. 

Debiteras fördelat på driftavtal för Systemdrift och 
Nätdrift. 

Standardlösning för åtkomst debiteras kommunvis 
med en tredjedel av driftskostnaden per kommun. 

Speciallösningar debiteras per verksamhetssystem i 
enlighet med driftavtal/SLA. 
Debiteras fördelat på driftavtal för Systemdrift. 

Gemensamma säkerhetslösningar debiteras 
kommunvis med en tredjedel av driftskostnaden per 
kommun. 

Speciallösningar debiteras per verksamhetssystem i 
enlighet med driftavtal/SLA. 

Debiteras enligt driftavtal per verksamhetssystem. 

Debiteras kommunvis med en tredjedel av 
driftskostnaden per kommun. 
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Tjänsteutveckling 

Abonnemangs- och samtalskostnader eller 
motsvarande debiteras av operatören till 
verksamheterna. 
Tjänsteutveckling drivs i projektform, kostnad 
fastställs för varje enskilt projekt i överenskommelse 
mellan IT-driftsorganisation och beställare i 
samarbetskommunernas verksamheter innan 
projektstart. 
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KÄVLINGE 
KO-UN 

sr~b~!LiRPs Burlövs kommun 

Avtal om gemensam IT-driftsorganisation 

§ 1 Inledning 

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan i detta avtal gemensamt 
betecknade "Samarbetskommunerna") träffar härmed avtal om att på nedan angivna villkor inrätta en 
gemensam IT-driftsorganisation benämnd: IT-teamet. 
IT-teamet ska bedriva sin verksamhet inom den av Samarbetskommunerna gemensamt inrättade 
nämnd, benämnd Samarbetsnämnden för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster (nedan i 
detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden"). 

Samarbetskommunernas IT-verksamheter har genom åren kontinuerligt byggts ut utifrån 
användarnas behov och krav på service och drift. I framtiden kan vi vänta oss fortsatt utbyggnad och 
därmed ökat behov av service och drift. Det kommer att bli svårt att som enskild mindre kommun 
kunna klara framtidens IT-krav, både från verksamheterna, andra myndigheter, näringslivet och från 
medborgare. 

Syftet med detta avtal om gemensam IT-driftsorganisation, som en verksamhetsdel av den gemen
samma Samverkansnämnden, är att utveckla och fördjupa parternas samarbete för att bidra till 
verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Genom att samordna de sammanlagda resurserna för och inom nämnda område för att möta 
Samarbetskommunernas nuvarande och kommande behov vill vi uppnå att säkerställa högsta möjliga 
kvalitet, effektivitet och servicenivå som efterfrågas - utifrån vad resurserna medger. 

Målsättningen är att IT-driftsorganisationen skall komma att, då med egna och/eller externa resurser, 
svara för alla de IT-behov i Samarbetskommunerna som faller inom ramen för detta och/eller 
underliggande avtal. 

§ 2 Gemensam målbild 

En gemensam målbild för IT-samarbetet har tagits fram. 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska sträva mot följande: 

• Svara mot omvärldskraven 
• Fortsatt god service - korta handläggningstider 
• Hög tillgänglighet 
• Gemensam och god teknisk plattform 
• Stabil drift - ökad säkerhet 
• Större inköpsvolymer - billigare licenser och hårdvara 
• Bättre arbetsmiljö för IT-personalen 
• Djupare kompetens - större specialisering 

§ 3 Verksamhetsområdet 

Med IT-plattform menas allt som omfattar data, telefoni och kringutrustning inom 
Samarbetskommunernas infrastruktur. 
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Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska på uppdrag av Samarbetskommunernas IT
beställarfunktion: 

Fullgöra uppgiften av den totala driften och utvecklingen av Samarbetskommunernas 
samlade IT-plattform. Detta ska ske i enlighet med kommunernas framtagna IT-dokument. 
Verka för en kvalitativ, rationell, kostnadseffektiv och säker hantering av IT i Samarbets
kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer, 
servrar, etc.) samt av beställarna kravställda tjänster kopplade till dessa. 
Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta med 
hjälp av IT i Samarbetskommunernas förvaltningar och kommunala bolag. 
Samarbeta kring och svara för Samarbetskommunernas IT-säkerhet. 
Tillhandahålla teknisk support. 
I övrigt utifrån direktiv/beställningar svara för drift och utveckling av verksamhetsområdet. 

Ytterligare beställardirektiv kommer att ges årligen. 

§ 4 Syfte 

Den gemensamma IT-driftsorganisationen ska ha som sin huvuduppgift att genom samråd och 
samordning med Samarbetskommunerna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med en så hög 
kvalitet och servicegrad som möjligt - vilket ska leda till verksamhetsnytta och 
verksamhetsutveckling med IT som stöd. 

Målsättningen är att kommunernas IT-plattform ska vara så likvärdiga som det är möjligt, för att nå 
de grundläggande samordningsvinsterna med en gemensam driftorganisation. 

§ 5 Personal- och nämndsansvar 

I organisationsschemat nedan framgår personalansvar och nämndsansvar. 

Gemensam 
Samarbetsnämnd 

Politisk representation 
2+2+2 ordinarie ledamöter 

2+2+2 ersättare 

• • • 
Kommu~direktör 

Ekonomi- & IT-chef 

Chef IT-driftsorganisation 

IT-personal 
i gemensamma IT-driftsorganisationen 

• 
: = nämndsansvarig 
• chef 

= personalansvarig 
chef 

~g 2 (6) 

~ 1ir' ~ 

Nu gä
lla

nde av
tal

167



§ 6 Personal 

Samtlig IT-personal blir anställda av Kävlinge kommun och har Kävlinge som placeringsort. 
Anställningstid och övergångsbestämmelser för personal regleras i ett separat underavtal. 

§ 7 Budget och finansiering 

Ägandeförhållande avseende hårdvara, mjukvara och infrastruktur 
Ägandet av arbetsplatsdatorer kvarstår i respektive Samarbetskommun. Den gemensamma 
Samarbetsnämnden hyr sedan arbetsplatsdatorer av Samarbetskommunerna. Det samma gäller IP
telefonisystem, servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc resurser som i dag 
finns i respektive Samarbetskommun. 

Nyinvesteringar i servrar, utrustning för lagring och backup, nätverksutrustning etc görs av 
Samarbetsnämnden och ägs av nämnden. 

Mjukvara kopplat till bastjänsten och centrala system ägs av respektive Samarbetskommun framtill 
att ingångna avtal upphör. Samarbetsnämnden blir vid nytecknade ny avtalspart för Samarbets
kommunerna. 

Utifrån godkända modeller köper och äger verksamheterna sina egna tillbehör såsom skrivare, 
kopiatorer, projektorer, smartboards, telefoner, faxar, mobiltelefoner, styr- och reglerutrustning etc. 

Följande ingår inte i Samarbetsnämndens egendom 
Fasta anläggningar, som koppar- och fibernät 

- Icke IP-telefonilösningar 
Mjukvara för verksarnhetssystem 

Tjänster 
Den gemensamma IT-driftsorganisationen tillhandahåller tjänster och service i tre olika nivåer: 

1. Bastjänst: En tjänst som avser olika typer av arbetsstationer med ett i förväg definierat innehåll. 

2. Drift av verksarnhetssystem: Mellan IT-teamet och systemägare upprättas ett avtal där service, 
support och tillgänglighetsfrågor regleras. 

3. Kommunspecifika projekt: Avser projekt som enskild Samarbetskommun eller flera Samarbets
kommuner vill genomföra. 

Finansiering 

Bastjänsten finansieras med en kostnad per arbetsplats och nivån ska vara lika stor oberoende av i 
vilken av Samarbetskommunerna arbetsplatsen finns. Bastjänsten betalas månadvis. 

Drift av verksarnhetssystem: Senast 1 januari 2013 ska samtliga systemägare för de större 
verksarnhetssystemen ha upprättat driftavtal med IT-teamet. Fram till dess finansieras driften av 
verksarnhetssystemen genom anslag från respektive Samarbetskommun. Anslag och betalning av 
tjänster sker månadsvis. 

Kommunspecifika projekt: Finansiering och betalningsplan fastställs i samband med projektets 
godkännande. 
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Budget 
De totala faktiska kostnaderna för Samarbetsnämnden och dess verksamheter, då exklusive 
ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunerna i enlighet med 
särskilda beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder som upprättas kring varje verksamhets
område. 

Samarbetsnämnden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget innehållande samtliga 
kostnader och intäkter för den verksamhet som Samarbetsnämnden ansvarar för, varefter, då efter 
samråd mellan Samarbetskommunerna om nästkommande års bidrag för Samarbetsnämndens 
verksamhet. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun fastställer budget för Samarbetsnämnden. 

Samarbetskommunerna har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad 
avser såväl överskott som underskott. Eventuella över- och underskott förs över i sin helhet till 
kommande budgetår. 

För det fall förutsatt kostnadsutveckling skulle väsentligen komma att avvika från vad parterna har 
förutsatt eller andra förhållanden bedöms påkalla revideringar av avtalsinnehållet äger envar part, 
genom dess respektive kommunstyrelse, rätt att begära omförhandling av innehållet i detta avtal. 

§ 8 Egendom och försäkring 

Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för Samarbetsnämndens behov rörande IT
driften skall se till att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom svarar Kävlinge 
kommun för försäkringsbehovet. Kostnaderna fördelas dock Samarbetskommunerna emellan, vilket 
regleras separat. 

§ 9 Arbetsformer m m 

Vad avser Samarbetsnämndens arbetsformer m m finns bestämmelser härom i reglementet för den 
gemensamma Samarbetsnämnden, bilaga A, samt i Avtal om gemensam Samarbetsnämnd, bilaga B. 

§ 10 Administration och lokaler 

Samarbetskommunerna är överens om att IT-teamet i sitt agerande på ett effektivt sätt ska nyttja 
värdkommunens (eller de andra kommunernas) samlade gemensamma resurser före att bygga ut ny 
egen administrativ organisation eller köpa tjänster externt. Detta förutsätter att dessa resurser finns i 
någon av Samarbetskommunerna. 

Transaktioner mellan Samarbetsnämnden och kommunen/kommunerna ska jämställas med egenregi
situationen. Samarbetsnämnden betalar/avräknas faktisk kostnad (självkostnad) för utförda tjänster. 

Samarbetskommunerna är ense om att Samarbetsnämnden så långt möjligt bedriver sin verksamhet i 
av Samarbetskommunerna ägda lokaler. Vid uthyrning av lokaler till Samarbetsnämnden ska 
hyresnivån utgöras av Samarbetskommunens självkostnad. 
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§ 11 Beställarorganisation och beställarfunktion 

Respektive Samarbetskommun ska organisera beställarorganisationer där representanter för olika 
verksamhetsdelar ingår. Personal från IT-teamet kan adjungeras till dessa möten för att bistå med 
teknisk kompetens. 

i Beställarorganisation i 
: Kävlinge : 
' ' l Bestående av olika representanter : 
: __ från de olika förvaltningsdelama __ : 

• • • 
r·s-~~iii,i~-;~~g~~i~;i;~-~-i .•••••• r --------ir~b~~-täi,~r1~~kti~~---------\ •••••• r i~~iiii,~-;~~g~~i~;i;~-~-1 
! Staffanstorp : : Staffanstorp Kävlinge Burlöv : Burlöv , 
I I ~ - ------------ - - - --•..-------- - -------• - - -- - -

1 
I 

: Bestående av olika representanter i • 1 Bestående av olika representanter 1 
: __ från de olika förvaltningsdelarna __ i : : __ från de olika förvaltningsdelarna __ J 

• • 

IT-driftschef 

IT-DRIFTSORGANISATION 

Kontakter på verksamhetsnivå bör ske redan i planeringsstadiet för att utvecklingsarbetet i 
Samarbetskommunerna ska utvecklas i synergi. 

För att möjliggöra en så effektiv verksamhetsutveckling som möjligt ska [T-beställarfunktionerna 
samordna och prioritera implementeringen gemensamt. 

§ 12 Utvärdering/ Uppföljning 

Den gemensamma IT-driftsorganisationens verksamhet ska utvärderas och följas där kundernas 
upplevelse av support och drift är särskilt prioriterade områden vid uppföljningen. 
Det åligger Samarbetsnämnden att utvärdera verksamheten löpande och rapportera till 
Samarbetskommunerna. 

§ 13 Ändringar och tillägg 

Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och 
undertecknade av behöriga företrädare. 

§ 14 Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Detta avtal gäller (i analogi med avtal om gemensam Samarbetsnämnd) from den 1 mars 2012 och 
tills vidare. 

Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24 månader 
efter det att uppsägningen kommit motparterna tillhanda. 

Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas 
överenskommelse om. 
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I det fall Samarbetskommunerna väljer att avbryta samarbetet ska en avveckling genomföras på 
sådant sätt att Samarbetskommunernas skada minimeras och att gemensamma resurser och skulder 
fördelas i förhållande till gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet. 

Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar extra kostnader för motparterna i samband 
med uppsägning själv skall bära dessa. 

Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskommunerna omgående inleda förhandlingar 
att leda till överenskommelse om avveckling av samarbete i gemensam IT-driftsorganisation. 

§ 15 Tvist 

Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var 
sitt. 

Kävlinge den jio/3 -JO Q_ Staffanstorp den ~ I / 5 2 Il I 2- ,, '}. I 
Burlöv den x_ / J - :tu l 1-

I I I 

KÄVLINGE KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN BURLÖVS KOMMUN 
För Kommunstyrelsen För Kommunstyrelsen För Kommunstyrelsen 

~~~\ ~v--·· -
~ 

Pia Almström Michael Sandin 
Kommunstyrelsens ordf Kommunstyrelsens ordf 

//~~ '1' /1~ C L C/{ ~ l t !/ea 
Mikael Persson nga1 ll Hell erg _ Carin Hillåker 
Kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-05-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:180-003

§ 92
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 – IT-drift

Arbetsutskottets förslag till beslut
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.

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 kom-
mun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation. 

___

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-04

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:180-003

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift

Sammanfattning
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 samarbetsnämn-
den, 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 Bur-
lövs kommun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-
driftsorganisation. 

Förslag till beslut
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.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente

Beslut i ärendet delges

Samarbetsnämnd 1 IT-drift
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2019:XX

1/5
DIARIENUMMER
KS/2019:180-003 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift
Antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun XXXX-XX-XX, § X
Antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun XXXX-XX-XX, § X
Antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun XXXX-XX-XX, § X

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda samarbetskom-
munerna) har ingått överenskommelse om olika samarbeten i form av gemensamma nämnder. En 
nämnd har bildats för IT-drift.

Kävlinge kommun ska vara värdkommun och samarbetsnämnden ska utgöra del av och ingå i Käv-
linge kommuns politiska organisation. 

För samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala nämnder 
även detta reglemente samt mellan samarbetskommunerna ingångna avtal.

Nämndens verksamhet
§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden ska ha till uppgift att svara för drift och skötsel av olika kommuninterna stöd- 
och servicefunktioner inom IT.

§ 2 Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för 

att informera om verksamheten och samarbetsnämndens arbete såväl internt som externt, och att 
lämna respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet, 

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

att verka för att uppnå en dialog med brukare av samarbetsnämndens tjänster,

att såsom personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lag 
(2018:218) svara för de personuppgifter som nämnden behandlar och enligt arkivlagen svara för 
att nämndens handlingar arkiveras,

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av kommunfullmäk-
tige eller kommunstyrelsen i samarbetskommunerna,

att underhålla och förvalta sin egendom,

att fastställa egen delegationsordning,

att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11—14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet,

174



BURLÖVS KOMMUN KS/2019:180-003 2/5

att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna överlämnas till samar-
betsnämnden.

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde, och äger med för samarbetskommunerna bindande verkan träffa förlikning 
eller anta ackord.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gällande författ-
ningar, besluta i de ärenden som rör samarbetsnämndens verksamhetsområde.

Samarbetsnämndens arbetsformer
§ 4 Sammansättning
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige i Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser ordförande och vice ord-
förande.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam-
manträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda turordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte tjänstgör. De har 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 6 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan parti-
erna.

§ 7 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, ska snarast 
anmäla det till samarbetsnämndens sekreterare för inkallande av ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra enligt turordningslistan och som inte redan kallats in.
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§ 8 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får samarbetsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersät-
taren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 9 Tidpunkt för sammanträden
Samarbetsnämnden sammanträder på dag och tid som samarbetsnämnden bestämmer.

Därutöver ska samarbetsnämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär det 
eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

§ 10 Kallelse till sammanträden
Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen ska vara skriftlig och inne-
hålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslis-
tan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta 
ledamoten göra detta.

§ 11 Ordförande
Det åligger ordförande att mellan samarbetsnämndens sammanträden företräda nämnden och att 
i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess verksamhet.

Ordförande ska främja samverkan mellan samarbetsnämnden och samarbetskommunernas övriga 
nämnder.

§ 12 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Om ordförande är förhindrad att justera protokollet äger samarbetsnämnden rätt att utse en ersät-
tare.

Tillkännagivande om protokoll ska anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga samarbetskom-
muner.

§ 13 Reservation
En reservation ska vara personlig och ska anmälas före sammanträdets slut.
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska le-
damoten göra det skriftligt. Reservationen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för ju-
stering av protokollet.

§ 14 Förvaltningsorganisation
Kommundirektören i värdkommunen är nämndansvarig chef för samarbetsnämndens verksamhet.

§ 15 Närvarorätt
Kommundirektörerna i respektive samarbetskommun har rätt att närvara vid samarbetsnämndens 
sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Samarbetsnämnden 
kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden.

Kommunstyrelsens presidium i samtliga samarbetskommuner får närvara vid samarbetsnämndens 
sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§ 16 Arbetsformer i övrigt
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta reglemente.

Övrigt
§ 17 Delgivning
Behörig att motta delgivning på samarbetsnämnden vägnar är ordförande eller annan som samar-
betsnämnden bestämmer.

§ 18 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samarbetsnämnden ska undertecknas på 
sätt som nämnden bestämmer.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda
Respektive samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i samar-
betsnämnden enligt respektive samarbetskommuns gällande bestämmelser om ersättning till för-
troendevalda.

§ 20 Revision
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt biträde från, av 
värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.

Frågan om ansvarsfrihet för samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i samtliga samarbets-
kommuner.

Det är bara fullmäktige i den samarbetskommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvars-
frihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

§ 21 Diarieföring
Ärenden som inkommer till samarbetsnämnden ska, på samarbetsnämndens ansvar, diarieföras ut-
an onödigt dröjsmål.

______________________________________
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På Burlövs kommunfullmäktiges vägnar

Fredrik Jörgensen
Ordförande Rickard Brinck
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Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift
Beslutsorgan Kommunfullmäktige i respektive samarbetskommun
Antagen 20xx-xx-xx, § xx (Kävlinge)

20xx-xx-xx, § xx (Burlöv)
20xx-xx-xx, § xx (Staffanstorp)

Diarienummer KS/2019:180-003
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
Kungjord 20xx-xx-xx (Burlöv)
Ikraftträdande 2019-07-01
Historik Ersätter reglemente antaget av Kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2011-12-19, § 138 (KS/2011:260)
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen

178



Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 

2019-02-14 
5(8) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§2 Dnr: SAM 2019/4 

Reglemente för samarbetsnämnd 1 
Beslut 
Samarbetsnämndens förslag 
Samarbetsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Kävlinge, Staffanstorp och Burlöv godkänna förslag 
till nytt reglemente enligt bilaga. Det nya reglementet ska börja gälla den 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom det är ny mandatperiod ska nämnden ta upp sitt reglemente för översyn. Nu gällande 
reglemente är från år 2012. 

I bilaga finns dels det nu gällande dokumentet dels förslag till nytt reglemente där delarna som ändras 
är markerade med gul färg. 

Det som har ändrats är den inledande texten i § 1 om nämndens uppgifter, för att förtydliga 
nämndens ansvarsområde. I § 2 har texten om behandling av personuppgifter ändrats med anledning 
av ny lagstiftning (GDPR). I § 5 om ersättarnas tjänstgöring har texten omarbetats för att tydliggöra 
vem som ska ersätta när en ledamot inte är närvarande vid sammanträdet. Dessutom har språket i 
dokumentet i några fall moderniserats. 

Vid sammanträdet diskuterades om andra stycket är korrekt i § 6 En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra. Nämndsekreterare fick i uppdrag att undersöka detta och har sedan kommit fram till att 
meningen istället ska vara En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. Motsvarande skrivning finns idag i Kävlinge kommuns 
övriga nämnders respektive reglemente. Skrivningen följer också rekommendationen i Sveriges 
kommuner och landstings skrift "Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala 
bedömningar. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för samarbetsnämnd 1, tjänsteskrivelse
• Förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnd 1
• Nu gällande reglemente för Samarbetsnämnd 1
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 2019-02-14 
 6(8) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Beslutet skickas till  
För verkställighet 
Kommunstyrelsen i Kävlinge 
Staffanstorps kommun 
Burlövs kommun 
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(2019-xx-xx) 

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 1 

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan 
benämnda samarbetskommunerna) har ingått överenskommelse om olika 
samarbeten i form av gemensamma nämnder. En nämnd har bildats för IT-drift. 

Kävlinge kommun ska vara värdkommun och samarbetsnämnden ska utgöra 
del av och ingå i Kävlinge kommuns politiska organisation.  

För samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om 
kommunala nämnder även detta reglemente samt mellan 
samarbetskommunerna ingångna avtal. 

Nämndens verksamhet 

§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden ska ha till uppgift att svara för drift och skötsel av olika
kommuninterna stöd- och servicefunktioner inom IT.

§ 2  Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för

att informera om verksamheten och samarbetsnämndens arbete såväl internt 
som externt, och att lämna respektive kommunstyrelse biträde i central 
informationsverksamhet, 

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete, 

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 

att verka för att uppnå en dialog med brukare av samarbetsnämndens tjänster, 

att såsom personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och 
kompletterande lag (2018:218) svara för de personuppgifter som nämnden 
behandlar och enligt arkivlagen svara för att nämndens handlingar arkiveras, 

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i samarbetskommunerna, 
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 2(6) 

 

att underhålla och förvalta sin egendom, 
 
att fastställa egen delegationsordning, 
 
att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, 
 
att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna 
överlämnas till samarbetsnämnden, 
 
Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, och äger med för 
samarbetskommunerna bindande verkan träffa förlikning eller anta ackord. 
 

§ 3   Delegering från kommunfullmäktige  
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje 
tidpunkt gällande författningar, besluta i de ärenden som rör 
samarbetsnämndens verksamhetsområde.  
 
 

Samarbetsnämndens arbetsformer 

§ 4   Sammansättning 
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. 
 
Kommunfullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare. 
Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare. 
Kommunfullmäktige i Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.  
 
Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser 
ordförande och vice ordförande.  
 

§ 5   Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de 
tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda turordningen. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte 
tjänstgör. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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§ 6   Avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 

§ 7   Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträde, ska snarast anmäla det till samarbetsnämndens sekreterare för 
inkallande av ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra enligt 
turordningslistan och som inte redan kallats in. 
 

§ 8   Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får samarbetsnämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 

§ 9   Tidpunkt för sammanträden 
Samarbetsnämnden sammanträder på dag och tid som samarbetsnämnden 
bestämmer. 
 
Därutöver ska samarbetsnämnden sammanträda när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det eller när ordföranden anser att det behövs.  
 
Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att 
handlägga. 
 

§ 10  Kallelse till sammanträden 
Ordförande ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar 
före sammanträdesdagen.  
 
Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 
 

§ 11    Ordförande 
Det åligger ordförande att mellan samarbetsnämndens sammanträden 
företräda nämnden och att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta 
reglemente ha tillsyn över dess verksamhet. 
 
Ordförande ska främja samverkan mellan samarbetsnämnden och 
samarbetskommunernas övriga nämnder. 
 

§ 12   Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 
 
Om ordförande är förhindrad att justera protokollet äger samarbetsnämnden 
rätt att utse en ersättare. 
 
Tillkännagivande om protokoll ska anslås på de officiella anslagstavlorna i 
samtliga samarbetskommuner. 
 

§ 13   Reservation 
En reservation ska vara personlig och ska anmälas före sammanträdets slut. 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Reservationen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
 

§ 14   Förvaltningsorganisation 
Kommundirektören i värdkommunen är nämndansvarig chef för 
samarbetsnämndens verksamhet.  
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§ 15   Närvarorätt  
Kommundirektörerna i respektive samarbetskommun har rätt att närvara vid 
samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna 
men inte i besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får 
närvara vid sammanträden. 
 
Kommunstyrelsens presidium i samtliga samarbetskommuner får närvara vid 
samarbetsnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. 
 

§ 16  Arbetsformer i övrigt 
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i 
detta reglemente. 
 

Övrigt 

§ 17   Delgivning 
Behörig att motta delgivning på samarbetsnämnden vägnar är ordförande eller 
annan som samarbetsnämnden bestämmer. 
 

§ 18   Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samarbetsnämnden ska 
undertecknas på sätt som nämnden bestämmer. 
 

§ 19   Ersättning till förtroendevalda 
Respektive samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter 
och ersättare i samarbetsnämnden enligt respektive samarbetskommuns 
gällande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 
 

§ 20   Revision 
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt 
biträde från, av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.  
 
Frågan om ansvarsfrihet för samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i 
samtliga samarbetskommuner. 
 
Det är bara fullmäktige i den samarbetskommun som valt personen i fråga som 
vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.   
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§ 21   Diarieföring
Ärenden som inkommer till samarbetsnämnden ska, på samarbetsnämndens
ansvar, diarieföras utan onödigt dröjsmål.

__________________ 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun XXXX-XX-XX, § X 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun XXXX-XX-XX, § X 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun XXXX-XX-XX, § X 
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Författningssamling
BKFS 2011:8

1 (5)

Reglemente för samarbetsnämnd för vissa interna 
stöd- och servicetjänster
Antaget av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2011-12-19, § 138
Antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2012-02-06, § 7
Antaget av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun 2012-02-13, § 3
Träder i kraft 2012-03-01

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda 
”Samarbetskommunerna”) har avtalat om att fr.o.m. den 1 mars 2012 utvidga den 
tidigare inrättade gemensamma samarbetsnämnden som benämns ”Samarbetsnämn-
den för vissa interna stöd- och servicetjänster” (nedan benämnd ”Samarbetsnämn-
den”).

Kävlinge kommun skall vara värdkommun, och Samarbetsnämnden skall utgöra del
av och ingå i Kävlinge kommuns politiska organisation.

För Samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala 
nämnder även detta reglemente samt mellan Samarbetskommunerna ingångna avtal.

Nämndens verksamhet

§ 1 Samarbetsnämndens uppgifter
Samarbetsnämnden skall ha till uppgift att svara för drift och skötsel av de olika
kommuninterna stöd- och servicefunktioner i form av t.ex. IT-, personaladministra-
tions- och ekonomiadministrationsstöd som Samarbetskommunerna önskar bedriva 
gemensamt.

§ 2 Samarbetsnämndens ansvar
Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för

att informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som externt, och 
att lämna respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet,

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

att upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

att verka för att uppnå en dialog med brukare av nämndens tjänster,

att såsom personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen svara för de personupp-
gifter som nämnden behandlar, och såsom arkivansvarig enligt arkivlagen svara för 
nämndens handlingar,

att avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Samarbetskommunerna,

att underhålla och förvalta sin egendom,

att fastställa egen delegationsordning,
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att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11–14 och 38 § lagen om medbe-
stämmande i arbetslivet,

att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäktige i samarbetskommunerna över-
lämnas till nämnden.

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ären-
den inom sitt verksamhetsområde, och äger med för samarbetskommunerna bindan-
de verkan träffa förlikning eller anta ackord.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige
Samarbetsnämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gäl-
lande författningar, besluta i de ärenden som rör Samarbetsnämndens verksamhets-
område.

Samarbetsnämndens arbetsformer

§ 4 Sammansättning
Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare, kommun-
fullmäktige i Kävlinge utser två ledamöter och två ersättare och kommunfullmäktige i 
Burlöv utser två ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfullmäktige i värdkommunen utser ordförande 
och vice ordförande.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde skall ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare tjänstgör vid förfall för ordinarie ledamot enligt den turordningslista som 
nämnden bestämmer.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte 
tjänstgör. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 6 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra.

§ 7 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, 
skall snarast anmäla det till nämnden sekreterare för inkallande av ersättare. Den 
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ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra enligt turordningslistan och som inte re-
dan kallats in.

§ 8 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordföran-
dens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 9 Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Därutöver skall nämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär 
det eller när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

§ 10 Kallelse till sammanträden
Ordföranden ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen skall vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan för-
troendevald som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sam-
manträdesdagen.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den 
till åldern äldsta ledamoten göra detta.

§ 11 Ordföranden
Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden och 
att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess 
verksamhet.

Ordförande skall främja samverkan mellan Samarbetsnämnden och Samarbetskom-
munernas övriga nämnder.

§ 12 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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Om ordföranden är förhindrad att justera protokollet äger nämnden rätt att utse en 
ersättare.

Tillkännagivande om protokoll skall anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga
samarbetskommuner.

§ 13 Reservation
En reservation skall vara personlig och skall anmälas före sammanträdets slut.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen skall ledamoten göra det skriftligt. Reservationen skall lämnas före den tid-
punkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 14 Förvaltningsorganisation
Kommundirektören i värdkommunen är nämndsansvarig chef för Samarbetsnämn-
dens verksamhet.

§ 15 Närvarorätt
Kommundirektörerna i respektive Samarbetskommun har rätt att närvara vid
Samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden.

Kommunstyrelsens presidium i samtliga Samarbetskommuner får närvara vid
Samarbetsnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten.

§ 16 Arbetsformer i övrigt
Samarbetsnämnden får besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta 
reglemente.

Övrigt

§ 17 Delgivning
Behörig att motta delgivning på Samarbetsnämnden vägnar är ordföranden eller an-
nan som Samarbetsnämnden bestämmer.

§ 18 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Samarbetsnämnden skall un-
dertecknas på sätt som nämnden bestämmer.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda
Respektive Samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och er-
sättare i Samarbetsnämnden enligt respektive Samarbetskommuns gällande bestäm-
melser om ersättning till förtroendevalda.

§ 20 Revision
Samarbetskommunerna utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt bi-
träde från, av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.
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Frågan om ansvarsfrihet för Samarbetsnämnden skall prövas av fullmäktige i samtli-
ga samarbetskommuner.

Det är bara fullmäktige i den Samarbetskommun som valt personen i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

§ 21 Diarieföring
Ärenden som inkommer till Samarbetsnämnden skall diarieföras utan onödigt dröjs-
mål. I diariet antecknas dagen då handlingen inkommit, de beslut som fattas samt 
dagen härför.

__________________________

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente för samarbetsnämnd för vissa interna stöd- och servicetjänster
Beslutsorgan Kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna
Antagen Burlöv 2011-12-19 § 138, Kävlinge 2012-02-06 § 7, Staffanstorp 2012-02-13 § 3
Diarienummer KS/2011:260
Beslutad med stöd av 6 kap. 32 § kommunallagen (1991:900)
Ikraftträdande 2012-03-01
Dokumentansvarig IT-chef
Förvaltning Kommunledningskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-26

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:276-106

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

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion till extra ägarråd och bolagsstämma 
för Inera AB den 14 juni 2019

Sammanfattning
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.

Förslag till beslut
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 valberedning-
ens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

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
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Beslut i ärendet delges

Kommundirektör
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 ÄGARRÅD INERA AB 
2019-06-14 

   
1 (1) 

    
    

 

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se, 
Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockholm 

Dagordning extra ägarråd 14 juni 2019 
 

1. Ägarrådet öppnas 

2. Val av ordförande vid Ägarrådet 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av sekreterare och en eller två justerare 

5. Prövning av om Ägarrådet blivit behörigen sammankallat 

6. Godkännande av förslag till dagordning för Ägarrådet 

7. Förslag på ordförande till Inera AB 

8. Övriga frågor 

9. Ägarrådet avslutas 
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 EXTRA ÄGARRÅD 
INERA AB  

      : 

    
 2019-06-14      

 

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se, 
Epost: teresa.hansson@skl.se, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockholm 

  
 

Nominering av ordförande i Inera AB 
Valberedningen nominerar Eva Fernvall till styrelseordförande i Inera.   

Valberedningens motivering: 

Eva Fernvall har en lång och bred erfarenhet som ledare inom olika välfärdsområden. 
Hon har bland annat varit marknadsdirektör i Apoteket och ordförande i 
Vårdförbundet. Eva Fernvall har också en gedigen erfarenhet från styrelsearbete, med 
poster som styrelseordförande i SOS Alarm och e-Hälsoinstitutet Linnéuniversitet och 
som ledamot i styrelsen för myndigheten för Vårdanalys och Karolinska Institutet. 

- Jag är mycket glad att kunna nominera Eva Fernvall till styrelseordförande i 
Inera, säger valberedningens ordförande Anders Knape. Inera står inför stora 
utmaningar framåt med att ställa om sin verksamhet för att tillsammans med 
SKL kunna spela en ännu viktigare roll i stödet till kommuners och regioners 
digitalisering. Eva Fernvalls erfarenheter och kunskaper är viktiga för den 
omställning som bolaget står inför.  

 

Eva Fernvalls CV finns som separat dokument. 

 

 

 

 

 

Anders Knape 
Ordförande valberedning Inera 
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CV Eva Fernvall 
Stockholm 

 
 

Jag är 65 år och har större delen arbetat i vården och för vården. Sedan 1974 har jag 
varit bosatt i Stockholms län varav större delen i Täby. Numera är vi sedan några år 
bosatta i Vasastan. Jag är gift med Hans och vi har 2 vuxna barn och 3 barnbarn 
samt en 2-årig labrador. 
 
 
Anställningar  
2005-2018 Senior rådgivare/public affairs, Apoteket AB 

marknadsdirektör, varumärkesdirektör, kommunikationsdirektör 
(personalansvar med upp till 125 medarbetare) 

1994-2005  
 

Förbundsordförande, Vårdförbundet 
(1994-2002 även kanslichef med ansvar för 180 anställda) 

1993-1994  Ombudsman, Vårdförbundet 
1976-1993  
 

Klin. Kem. lab. Biomedicinsk analytiker, Danderyds sjukhus, 
(tjänstledig för fackligt uppdrag 1981-1993) 

1969-1976  
 

Vårdbiträde, timanställning, Kalmar kommun och Kalmar läns 
landsting 

 
Uppdrag 
2018-      Vice ordförande, Nämnden för Karolinska universitets sjukhus 
2017- Styrelseledamot, Kila utvecklingsaktiebolag 
2016- Styrelseledamot, Kungens stiftelse ungt värdebaserat ledarskap 
2015-2019 Ordförande, SOS Alarm 
2015-2019 Ordförande, Reklamombudsmannen 
2014-2016 Styrelseledamot, Sveriges kommunikatörer 
2014-2015 Styrelseledamot, Reklamombudsmannen 
2013-           Styrelseledamot, Myndigheten för Vårdanalys 
2013-           Styrelseledamot, GIH 
2010-2014 Styrelseledamot, IQ dotterbolag till Systembolaget 
2005-2011 Ordförande, Nationella rådet för vävnads- och organdonationer 
2005-2013 Ordförande, E-hälsoinstitutet Linneuniversitet 
2006- 2013 Styrelseledamot, Karolinska Institutet 
2006-2010   Ordförande, Institutet för Hälsoekonomi, IHE 
2006- 2016 Ordförande, Stipendiekommittén Kungens stiftelse ungt värdebaserat 

ledarskap 
2010-2011    Styrelseledamot, Rödakorshemmets stiftelse 
2006-2008    Styrelseledamot, Feelgood AB 
2003-2005    Ordförande, regeringens delegation för offentliga e-tjänster 
1998-2005   Styrelse ledamot, Socialstyrelsens styrelse, TCO mandat 
1995-2005  Styrelseledamot, Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU 

Vårdförbundet mandat 
1995-2005   Styrelseledamot, TCO styrelse (vice ordförande 2002-2005) 
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CV Eva Fernvall 
Stockholm 

 
 

1998-2001  Styrelseledamot, Domarkommittén Utmärkelsen Svensk Kvalité. Det 
är kommittén som utser  vem som ska få utmärkelsen 

1978-1985  Lokalt fackligt förtroendevald för Vårdförbundets sektion i nordöstra 
Stockholm 

1985-1990  Ordförande, Vårdförbundets Stockholms avdelning 
1986-1989  Ledamot, Vårdförbundets förbundsstyrelse 
1989-1993  Vice ordförande, Vårdförbundet 
1994-2005  Förbundsordförande, Vårdförbundet 
 
 
 
Utbildningar 
2008       Leading Health Care program på IFL 
1974- 1976   Laborantskolan Klinisk kemisk inriktning 
1969-1971   3-årigt samhällsvetenskapligt program  
Samt ett antal fackliga utbildningar inom samhällsvetenskap, nationalekonomi och 
kommunikation 
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Inera AB Årsstämma  2019-06-14 

 

 

 
 
 

Inera AB Box 177 03 
Tjärhovsgatan 21 
118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 1/1 

 

DAGORDNING  
 
1. Stämman öppnas 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4.  Val av sekreterare och en eller två justerare 
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 
 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 
 1 januari 2018 – 31 december 2018       
 
 Beslut: 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

   balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

 
8. Bestämma antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer 
 
10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer,  
 lekmannarevisorer och ersättare 
 
11. Val av styrelseordförande 
 
12. Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget 
 
13. Stämman avslutas 
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Årsredovisning 
och 

Koncernredovisning 
för 

Inera AB 
556559-4230 

Räkenskapsåret 

2018 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Styrelsen och verkställande direktören för Inera AB avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Förvaltnings berättelse 

Information om verksamheten 

1 (28) 

Inera utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare i 
landsting, regioner och kommuner. 

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit vårt kärnområde. Vi har koordinerat och stöttat 
utveckling för ägarna landsting, regioner och kommuner. Exempel på tjänster som landsting och regioner 
valt att samarbeta kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell 
patientöversikt. Samverkan gäller även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar för den 
tekniska infrastruktur och arkitektur som är en förutsättning för de nationella tjänsterna. 

2018 är det första helår när även kommunerna och SKL företag har varit Ineras ägare och därmed har 
uppdraget under året riktats allt mer åt att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att 
öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända kompetens och bredda tjänsteutbudet. 

Bolaget leds av en politisk styrelse som består av 15 ledamöter sex utses av landsting och regioner, sex 
av kommunerna och tre utses av SKL Företag. 

Vi har ett nära samarbete med både statliga myndigheter och näringsliv såsom SKL Kommentus, 
eHälsomyndigheten, Socialdepartementet, Försäkringskassan, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom det breda området digitalisering. 

Företaget har sitt säte i Stockholm. 
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Inera AB 2 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Tjänsterna som ryms inom varumärkena 1177 Vårdguiden och UMO kom vid årsskiftet 2018 tillbaka till 
Inera. De har sedan 2013 förvaltats och vidareutvecklats av Stockholms läns landsting, SLL. Syftet med 
återgången är att renodla rollerna och att underlätta samverkan mellan det nationella och det regionala 
e-hälsoarbetet. Antal anställda på Inera ökade då även med ca I 00 personer, vilka tidigare varit anställda 
på SLL. 

Inera har en pågående tvist (överprövning av upphandling avseende telefonilösning). Målet är överklagat 
och prövas av Kammarrätten. 

Hållbarhetsrapport 

I enlighet med ÅRL 6 kap 11 § har Inera AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt 
som årsredovisningen. 

Ägarförhållanden 
Inera är ett aktiebolag som ägs av SKL Företag AB, landsting och regioner samt av kommuner. 
31 december 2018 ägde förutom SKL Företag AB, 21 st landsting och regioner och 284 st kommuner 
aktier i Inera. Fördelningen av aktier mellan ägarna är: SKL Företag AB ca 52%, landsting och regioner 
ca 3%, kommuner ca 45%. 

J 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Flerårsöversikt (Tkr) 

Koncernen 2018 2017 
Nettoomsättning 880 258 776 782 
Resultat efter finansiella poster 7 989 -1 973 
Balansomslutning 528 560 518 943 
Soliditet(%) 10 7 
Antal anställda 330 209 

Moderbolaget 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 880 815 775 723 677 512 
Resultat efter finansiella poster 3 404 -4 291 2 792 
Balansomslutning 518 989 514 152 470 509 
Soliditet(%) 9 7 6 
Antal anställda 305 188 157 

För definitioner av nyckeltal, se Not l Redovisnings- och värderingsprinciper. 

2015 
628 124 

660 
399 849 

7 
121 

3 (28) 

I 
(; 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Förändring av eget kapital 

Koncernen 

Belopp vid årets ingång 
Erhållna 
aktieägartillskott 
Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Moderbolaget 

Belopp vid årets ingång 

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 

Erhållna 
aktieägartillskott 

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Aktie
kapital 

3 150 000 

3 150 000 

Aktie
kapital 

3 150 000 

3 150 000 

Reserv
fond 

810 000 

810 000 

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott: 

2018-12-31 
20 000 000 

2017-12-31 
10 000 000 

Förslag till vinstdisposition 

Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

33 937 163 

10 000 000 

5 980 197 

49 917 360 

Balanserat 
resultat 

32 767 903 

-1 443 179 

10 000 000 

41324 724 

Årets 
resultat 

-1 443 179 

1 443 179 

1 711 622 

1 711 622 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

41 324 724 
1 711 622 

43 036 346 

43 036 346 

4 (28) 

Totalt 

37 087163 

10 000 000 
5 980 197 

53 067 360 

Totalt 

35 284 724 

0 

10 000 000 
1 711 622 

46 996 346 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Inera AB 5 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Koncernens Not 2018-01-01 2017-01-01 

Resultaträkning 
1 -2018-12-31 -2017-12-31 

Nettoomsättning 880 257 791 776 781 554 
Aktiverat arbete för egen räkning 5 728 199 0 
Övriga rörelseintäkter 477 976 0 

886 463 966 776 781554 

Rörelsens kostnader 
Han delsvaror -318 433 099 -200 001 875 

Övriga externa kostnader 2, 3 -280 300 640 -402 883 025 

Personalkostnader 4 -278 638 199 -173 625 590 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 371 744 -1974188 

Övriga rörelsekostnader 0 -104 564 

-878 743 682 -778 589 242 
Rörelseresultat 7 720 284 -1807688 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 296 046 473 245 
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 254 -638 945 

268 792 -165 700 
Resultat efter finansiella poster 7 989 076 -1 973 389 

Resultat före skatt 7 989 076 -1973389 

Skatt på årets resultat 5 -1350872 -387 468 

Uppskjuten skatt 5 -658 007 660 916 

Årets resultat 5 980 197 -1699941 
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 5 980 197 -1 699 940 
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lnera AB 6 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Koncernens Not 2018-12-31 2017-12-31 

Balansräkning 
1 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 6 62 780 639 0 

62 780 639 0 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 7 3 200 739 4 547 492 

3 200 739 4 547 492 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 0 23 919 120 

Uppskjuten skattefordran 0 207 716 

0 24 126 836 
Summa anläggningstillgångar 65 981378 28 674 328 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 221 569 030 357742614 

Aktuella skattefordringar 6 165 573 1484994 

Övriga fordringar 1 921 890 1113 302 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 45 681 465 38 970 675 

275 337 958 399 311585 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 23 919 120 0 

23 919 120 0 

Kassa och bank 10 163 321 252 90 957 417 
Summa omsättningstillgångar 462 578 330 490 269 002 

SUMMA TILLGÅNGAR 528 559 708 518 943 330 
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Koncernens Not 2018-12-31 2017-12-31 

Balansräkning 
I 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 
Aktiekapital 3 150000 3 150 000 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 49 917 360 33 937 163 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 53 067 360 37 087 163 

Summa eget kapital 53 067 360 37 087 163 
Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt 577 891 127 600 

577 891 127 600 

Kortfristiga skulder 
Leverantörssku lder 131636374 118 888 070 
Aktuella skatteskulder 1115294 369 681 
Övriga skulder 21399461 52 891 617 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 320 763 328 309 579 199 

474 914 457 481 728 567 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 528 559 708 518 943 330 

_/ 
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Koncernens 
Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 
Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring kundfordringar 
Förändring av kortfristiga fordringar 
Förändring leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Erhållna aktieägartillskott 
Förändring kortfristiga placeringar 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 
1 

2018-01-01 
-2018-12-31 

7 989 076 
1 371 744 

-5 285 838 

4 074 982 

136173584 
-7 519 378 
12748304 

-20 308 027 

125 169 465 

-62 780 639 
-24 991 

-62 805 630 

10 000 000 
0 

10 000 000 

72 363 835 
90 957 417 

163 321 252 

8 (28) 

2017-01-01 
-2017-12-31 

-1 973 388 
1 974 188 

468 945 

469 745 

-161 673 02 
6 

-92 607 
-17 305 384 
57 523 330 

-12107794 
2 

0 

-6 344 619 
-6 344 619 

10 000 000 
21629740 
31629740 

-95 792 821 
186 750 238 
90 957 417 

j 
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Moderbolagets Not 2018-01-01 2017-01-01 

Resultaträkning 
1 -2018-12-31 -2017-12-31 

Nettoomsättning 880 815 081 775 723 308 
Aktiverat arbete för egen räkning 5 728 199 0 
Övriga rörelseintäkter 477 976 0 

887 021 256 775 723 308 

Rörelsens kostnader 
Material och inköpta tjänster -345 723 710 -218128675 

Övriga externa kostnader 2, 3 -276 755 465 -399 961 845 

Personalkostnader 4 -260 036 239 -159679231 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 371 744 -1974188 

Övriga rörelsekostnader 0 -104 564 
-883 887 158 -779 848 503 

Rörelseresultat 12 3134 098 -4 125195 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 296 046 473 245 
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 086 -638 945 

269 960 -165 700 

Resultat efter finansiella poster 3 404 058 -4 290 895 

Bokslutsdispositioner 13 -894 410 2 640 000 
Resultat före skatt 2 509 648 -1 650 895 

Skatt på årets resultat 5 -798 026 207 716 
Årets resultat 1 711 622 -1443179 
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Moderbolagets Not 

Balansräkning 1 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 6 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 7 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 14, 15 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 
Uppskjuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Aktuella skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 10 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

2018-12-31 

62 780 639 
62 780 639 

3 200 739 
3 200 739 

500 000 
0 

0 
500 000 

66 481378 

221 535 484 
6 165 573 
1 355 241 

45 352 502 
274 408 800 

23 919 120 
23 919120 

154 179 916 

452 507 836 

518 989 214 

10 (28) 

2017-12-31 

0 
0 

4 547 492 
4 547 492 

500 000 
23 919 120 

207 716 
24 626 836 
29174 328 

357 584 801 
1484994 
1 113 302 

38811119 
398 994 216 

0 

0 

85 983 722 

484 977 938 

514152 266 

1 
(, 
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Moderbolagets Not 2018-12-31 2017-12-31 

Balansräkning 
1 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 16, 17 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 3 150 000 3 150 000 
Reservfond 810 000 810 000 

3 960 000 3 960 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 41324724 32 767 903 
Årets resultat I 711 622 -1443179 

43 036 346 31 324 724 

Summa eget kapital 46 996 346 35 284 724 

Obeskattade reserver 18 894 410 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 129 311 835 116871001 
Skulder till koncernföretag 3 778 558 2 747 054 

Övriga skulder 19 584 058 51 378 532 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 318 424 007 307 870 955 
Summa kortfristiga skulder 471 098 458 478 867 542 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 518 989 214 514 152 266 
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Moderbolagets Not 2018-01-01 2017-01-01 

Kassaflödesanalys 
1 -2018-12-31 -2017-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 3 404 058 -4 290 895 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 371 744 1 974 188 
Betald skatt -5 270 889 -588816 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -495 087 -2 905 523 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kundfordringar 135 778 067 -161515213 

Förändring av kortfristiga fordringar -6 512 072 1 142 497 
Förändring av leverantörsskulder 12 440 834 -19 322 453 

Förändring av kortfristiga skulder -20 209 918 57 049 055 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 121 001 824 -125 551 637 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -62 780 639 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -24 991 -6 344 619 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 805 630 -6 344 619 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av kortfristiga placeringar 0 21 629 740 

Erhållna aktieägartillskott 10 000 000 10 000 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 000 000 31 629 740 

Årets kassaflöde 68 196 194 -100 266 516 

Likvida medel vid årets början 85 983 722 186 250 238 
Likvida medel vid årets slut 154 179 916 85 983 722 

j 
( 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

13 (28) 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till aktull bokföringingsdags kurs . Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. 

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. 

212



Inera AB 14 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella instrument 

Andelar i dotterföretag 

20% 

20% 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 

Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 
individuellt. 
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Leasingavtal 
Företagets finansiella leasingavtal är endast av mindre omfattning och samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro , bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. 

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

16 (28) 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investerings verksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet(%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 
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Not 2 Leasingavtal 

Koncernen 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal , uppgår till 12 706 654 kronor. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande : 

2018 2017 

Inom ett år 11 348 539 8 991 469 
Senare än ett år men inom fem år 10 792 561 5905921 
Senare än fem år 0 0 

22 141100 14 897 390 

Moderbolaget 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal , inklusive lokalhyra, uppgår till 12 090 154 kronor. 
Nytt hyresavtal till kontoret på Scheleevägen 6 i Lund har ingåtts. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2018 2017 

Inom ett år 10 675 539 8 318 469 
Senare än ett år men inom fem år 10399978 4 840 338 

Senare än fem år 0 0 
21 075 517 13 158 807 
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Not 3 Arvode till revisorer 

Koncernen 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2018 2017 

Crowe Osborne AB 
Revisionsuppdrag 0 82 600 

0 82 600 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 150 000 101 000 

150 000 101000 

Moderbolaget 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2018 2017 
Crowe Osborne AB 
Revisionsuppdrag 0 82 600 

0 82 600 

Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag 150 000 101 000 

150 000 101 000 
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Not 4 Anställda och personalkostnader 

Koncernen 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

2018 

197 
133 
330 

3 046 250 
175 571 060 
178 617 310 

1722016 
29 223 968 
62 789 382 
93 735 366 

272 352 676 

42% 
58 % 

29% 
71 % 

19 (28) 

2017 

109 
100 
209 

3 479 209 
110722561 
114 201 770 

1214957 
16305863 
38 910 444 
56 431264 

170 633 034 

44% 
56% 
41 % 
59% 
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Moderbolaget 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 

Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Avtal med Vd angående avgångsvederlag, enligt sedvanlig praxis 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 

Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

2018 

191 
114 
305 

2 218 990 
163 456 395 
165 675 385 

1 615 281 
27 914 832 
58 635 486 
88 165 599 

253 840 984 

53 % 

47% 
40% 
60% 

20 (28) 

2017 

104 
84 

188 

2 505 657 
101508366 
104 014 023 

1077417 
15 614 884 
35 980 351 
52 672 652 

156 686 675 

53 % 

47% 
43 % 

57% 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 
Totalt redovisad skatt 
Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Redovisad effektiv skatt 

Moderbolaget 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 

Procent 

22,00 
3,15 

0,00 
25,15 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 
Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 

Ej avdragsgilla kostnader 9,80 
Ej skattepliktiga intäkter 
Redovisad effektiv skatt 31,80 

2018 

-1350872 

-658 007 
-2 008 879 

2018 

Belopp Procent 
7 989 076 

-1 757 597 22,00 
-251 282 -8,16 

0 0,02 
-2 008 879 13,86 

2018 

-590 310 

-207 716 
-798 026 

2018 

Belopp Procent 
2 509 648 

-552 123 
-245 903 

-798 026 

22,00 
-9,44 
0,02 

12,58 

21 (28) 

2017 

-387 468 

660 916 
273 448 

2017 

Belopp 
-1 973 388 

434 145 
-161 067 

370 
273 448 

2017 

0 

207 716 
207 716 

2017 

Belopp 
-1 650 895 

363 197 
-155 851 

370 
207 716 
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Inera AB 

Org.nr 556559-4230 

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 

22 (28) 

Utveckling av ny standardiserad tekniskt plattform för Ineras publika webbtjänster, samt utveckling av 
en ny tekniskt plattform för vårdgivarsidans e-tjänster. 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Moderbolaget 

2018-12-31 

0 

62 780 639 
62 780 639 

62 780 639 

2017-12-31 

0 

0 

0 

0 

Utveckling av ny standardiserad tekniskt plattform för Ineras publika webbtjänster, samt utveckling av 
en ny tekniskt plattform för vårdgivarsidans e-tjänster. 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2018-12-31 

0 
62 780 639 
62 780 639 

62 780 639 

2017-12-31 

0 

0 

0 

0 
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Inera AB 23 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 7 286 121 I 070 390 
Inköp 24 991 6344619 
Försäljningar/utrangeringar 0 -128 888 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 311112 7 286 121 

Ingående avskrivningar -2 738 629 -893 329 
Försäljningar/utrangeringar 0 128 888 
Arets avskrivningar - I 371 744 -I 974 188 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4110 373 -2 738 629 

Utgående redovisat värde 3 200 739 4 547 492 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 7 286 12 1 I 070 390 
Inköp 24 991 6 344 619 
Försäljningar/utrangeringar -128 888 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 311112 7 286 121 

Ingående avskrivningar -2 738 629 -893 329 
Försäljningar/utrangeringar 128 888 
Arets avskrivningar -1 371 744 -1 974 188 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 110 373 -2 738 629 

Utgående redovisat värde 3 200 739 4 547 492 
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Inera AB 24 (28) 
Org.nr 556559-4230 

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 23 919 120 23 919 120 
Omklassificeringar -23 919 120 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 23 919120 

Utgående redovisat värde 0 23 919120 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 23 919 120 23 919 120 
Omklassificeringar -23 9 19 120 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 23 919120 

Utgående redovisat värde 0 23 919120 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31 

F örutbetalda hyreskostnader 1 932 792 2 011576 
Övriga poster 43 748 673 36 959 099 

45 681465 38 970 675 

Moderbolaget 
2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 1 932 792 20 11 576 
Övriga poster 43 419 71 0 36 799 543 

45 352 502 38 811119 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Not 10 Checkräkningskredit 

Koncernen 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 
Utnyttjad kredit uppgår till 

Moderbolaget 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 
Utnyttjad kredit uppgår till 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 

Semesterlöneskuld 
Sociala avgifter 
Upplupna pensionskostnader 
F örutbetalda intäkter 
Övriga poster 

Moderbolaget 

Semesterlöneskuld 
Sociala avgifter 
Upplupna pensionskostnader 
Förutbetalda intäkter 

Övriga poster 

Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Moderbolaget 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra 
företag i koncernen 

2018-12-31 

0 
0 

2018-12-31 

0 
0 

2018-12-31 

11647711 
19 813 925 
7 709 887 

255 387 982 
26 203 823 

320 763 328 

2018-12-31 

11 023 600 
18 820 886 
7158381 

255 387 982 
26 033 158 

318 424 007 

2018 

8,52 % 

0,20 % 

25 (28) 

2017-12-31 

5 000 000 
0 

2017-12-31 

5 000 000 
0 

2017-12-31 

6 702 848 
9 277 335 
4 878 024 

264 528 827 
24 192 165 

309 579199 

2017-12-31 

6 084 452 
8 836 212 
4 461 514 

264 528 827 
23 959 950 

307 870 955 

2017 

5,67% 

0,21 % 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Not 13 Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget 

Avsättning till pcriodiseringsfond 
Återföring från periodiseringsfond 

Not 14 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

2018 

-894 410 

0 
-894 410 

2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

Namn 
Nordic Medtest AB 

Kapital
andel 
100% 

Rösträtts
andel 
100% 

Antal 
andelar 

500 

Nordic Medtest AB 
Org.nr 
559085-8584 

Säte 
Karlstad 

Not 16 Antal aktier och kvotvärde 

Moderbolaget 

Namn 
Antal A-Aktier 

500 000 
500 000 

500 000 

Bokfört 
värde 

500 000 
500 000 

Eget 
kapital 

4 522 128 

Antal 
aktier 
3 150 
3150 

26 (28) 

2017 

0 

2 640 000 
2 640 000 

2017-12-31 

500 000 
500 000 

500 000 

Resultat 
2 672 089 

Kvot
värde 
1 000 
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Inera AB 
Org.nr 556559-4230 

Not 17 Disposition av vinst eller förlust 

Moderbolaget 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

Not 18 Obeskattade reserver 

Moderbolaget 

Periodiseringsfond 2018 

2018-12-31 

41 324 724 
1 711 622 

43 036 346 

43 036 346 

2018-12-31 

-894 410 
-894 410 

27 (28) 

2017-12-31 

0 

0 
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Stockholm 7- l/9-C1 - /) 

#~ 
Nicklas Sandström 

Helene Björklund Anders Teljebäck 

Peter Danielsson 

,/t__~~r~ 
Alicia Kapic/ 

4/4V 
Tomas Mörtsell Agneta Granström 

l9~L 
lda Legnemark 

tff,,_J/flu'-J;<fltJnP rn._ 
Kristina Sundm Jonsson 

-
Daniel Forslund 

Vår revisionsberättelse har lämnats 7/ 't- 2.o[ 
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Org.nr 556559-4230 

Stockholm 1 O t, -o '3- l 7 

Nicklas Sandström 

Marie Morell Peter Olofsson 

Helene Björklund Anders Teljebäck 

Peter Danielsson 

Tomas Mörtsell 

Ida Legnemark Lena Dahl 

Barbro Naroskyin Kristina Sundin Jonsson 

Daniel Forslund 
~ /linit 
JonÅssars~ n 

.... 

ve/kställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Y oung AB 

/J(L-
Auktoriserad revisor 
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Stockholm '2..o L q -0?. - 13 

Nicklas Sandström 
Ordförande 

Marie Morell Peter Olofsson 

Helene Björklund 

Peter Danielsson Alicja Kapica 

Tomas Mörtsell Agneta Granström 

Ida Legnemark Lena Dahl 

Barbro Naroskyin Kristina Sundin Jonsson 

Daniel Forslund 

Vår revisionsberättelse har lämnats V/ 4 -z Ci 

Auktoriserad revisor 
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Stockholm l.,Ol4:-03-l ~ 

Nicklas Sandström 

Marie Morell Peter Olofsson 

Helene Björklund Anders Teljebäck 

Alicja Kapica 

Tomas Mörtsell Agneta Granström 

Ida Legnemark Lena Dahl 

Barbro Naroskyin Kristina Sundin Jonsson 

Daniel Forslund 
/ <J:1/itnNr- ~---

Assarsson 

Ver ställande direktör 

I 
Vår revisionsberättelse har lämnats lf /<t -

EmUitmg AB ,~Sjö~ 
Auktoriserad revisor 
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Nicklas Sandström 

Marie Morell Peter Olofsson 

Anders Teljebäck 

Peter Danielsson Alicja Kapica 

Tomas Mörtsell Agneta Granström 

Ida Legnemark Lena Dahl 

Barbro Naroskyin Kristina Sundin Jonsson 

Daniel Forslund a Assarsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats 't/ V -

Em17tAB 
llli4~ 
Auktoriserad revisor 

Ver ställande direktör 
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EY 
Building a better 
worf mg worid 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i lnera AB, org.nr 556559-4230. 

Rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för lnera AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovi
sningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 201B och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget. upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys
ningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av
seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

~ 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk
törens förvaltning av lnera AB för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an
vänder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentl ig
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 4 april 2019 

1t?l-
Auktoriserad revisor 

2 (2) 
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Lekmannarevisorerna i lnera AB 
Organisationsnummer 556559-4230 

Till föreningsstämman i SKL 

Till årsstämman i lnera AB 

Granskningsrapport för år 2018 

Vi, av bolagsstämman i lnera AB utsedda lekmannarevisorer, har granskat lnera AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som bolaget har från ägaren. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Stockholm den '-tii_., 2019 

~ ) 

I 
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Inera AB Box 177 03 
Tjärhovsgatan 21 
118 93 Stockholm 

Tel 0771 25 10 10 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 1/1 

 

Årsredovisning och bokslut 2018 för Inera AB 
 
 
 
 
 Förslag till vinstdisposition, se även bilaga Inera årsredovisning 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa resultat- och balansräkning 

att fastställa vinstdisposition 

att bevilja ansvarsfrihet för vd och styrelse 
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 ÄGARRÅD INERA AB 
2019-04-15 
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Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se, 
Epost: teresa.hansson@skl.se, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockholm 

Arvoden för styrelsen i Inera AB 2019 
 
Styrelsen för SKL Företag AB föreslår följande arvoden för 2019 
 
 

Styrelsearvode 

Förslag: 

120 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 275 kr/möte. 
60 000 kr per år för vice ordförande i en fast del + 2 275 kr/möte. 
25 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del + 2 275 kr/möte. 
 
Styrelsearvodet utbetalas efter nästföljande ordinarie bolagstämma 
 

Arvode till revisor 
 
Föreslås att arvode till revisor utgår enligt räkning.  
 

Arvode till lekmannarevisorer 
 
10 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del. 
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 ÄGARRÅD INERA AB 
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Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25, www.sklforetag.se, 
Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockohlm 

Förslag till styrelse och ordförande 
 
Valberedningen för Inera AB föreslår följande personer till Ineras styrelse, ordförande samt revisorer 
 
 
 Styrelse: 

Efternamn Förnamn Kön Funktion Parti 
Utsedd av 
R=region 

K=kommun  
Fernvall Eva F ordförande   Extern sakkunnig 

   nomineras till ordförande vid extra ägarråd 2019-06-14 
 
Sandström Nicklas M vice ordförande M R Region Västerbotten 
Henriksson Anders M vice ordförande S R Region Kalmar 
Rudolfsson Sara K ledamot S K Olofströms kommun 
Lindberg Eva K ledamot S R Region Gävleborg 
Forslund Daniel  M ledamot L R Region Stockholm 
Magnusson Johnny M ledamot M R Region Västra Götaland 
Ahlstedt Fredrik M ledamot M K Uppsala kommun 
Morell Marie K ledamot M  R Region Östergötland 
Mörtsell Tomas M ledamot C K Storumans kommun 
Friberg Marcus M ledamot MP K Helsingborgs stad 
Legnemark Ida K ledamot V K Borås stad 
Larsson Linda K ledamot S K Karlstads kommun 
Simonsson Rickard M ledamot  SKL Företag Region Örebro län 
Sundin Jonsson Kristina K ledamot  SKL Företag Skellefteå kommun 
Dahl Lena K adjungerad  SKL Företag SKL 

 
 
 
 
 

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB 

 
Lekmannarevisorer: Kenneth Strömberg, Region Stockholm 
 

Leif Sandberg, Hammarö kommun 
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Inledning 
Verksamhetsplanen baseras på Ineras verksamhetsstrategi som har ett 2–5-årsperspektiv. 
Verksamhetsplanen är Ineras årliga plan för att realisera verksamhetsstrategin och beskriver 
Ineras verksamhet under 2020. 
Inera är ett aktiebolag som ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. SKL Företag har 
aktiemajoritet i Inera men styrmässigt är Inera ett så kallat intressebolag, vilket betyder att det är 
Sveriges regioner och kommuner som har beslutsmajoritet.  
Ineras ägare har tidigare varit enbart regioner, men under 2017 gick även kommuner in som 
delägare, vilket innebär en större omfattning av Ineras uppdrag. Inera har stegvis tagit sig an det 
kommunala uppdraget. Initialt har fokus varit vård, omsorg och socialtjänst samt gemensam 
infrastruktur och arkitektur, men även digitalisering av skolan är ett prioriterat område.  
För att säkerställa att Ineras arbete utgår från regioners och kommuners behov tar Inera fram 
verksamhetstrategi och verksamhetsplan i samråd med kommuner och regioner. 
Ineras verksamhetstrategi utgår från ett antal styrande dokument som på olika sätt styr den 
nationella inriktningen för digitalisering. Ineras verksamhetstrategi förhåller sig till följande: 

• EU:s direktiv och digitaliseringsstrategi 
• Regeringens digitaliseringsstrategi – för ett hållbart digitaliserat Sverige 
• Vision ehälsa 2025 
• Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
• SKL:s inriktningsmål från kongressen 2015 
• Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling 2019–2025 

Ineras vision och verksamhetsidé 
 
Ineras vision: 
“Med digitalisering bidrar Inera till ett hållbart samhälle i världsklass för alla.” 
Inera arbetar på uppdrag av sina ägare, dvs regioner och kommuner. Ineras fokus och prioritet är 
i första hand ägarnas behov. På uppdrag av dem fokuserar Inera även på invånaren.  
 
Ineras verksamhetsidé:  
”Inera stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner genom tjänster, infrastruktur 
och stöd till digitalisering.”  
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Ineras uppdrag  
Ineras uppdrag är att samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering i kommuner och regioner. Inera ska i första hand ta 
fram gemensamma tjänster och lösningar inom områden där marknaden inte bedöms kunna 
tillgodose ägarnas behov och intressen. 
Förenklat innebär Ineras uppdrag att ge sina ägare stöd i verksamhetsutveckling genom 
digitalisering. Ineras uppdrag omfattar nu även hela den kommunala verksamheten, vilket gör 
uppdraget betydligt mer omfattande och komplext än tidigare då uppdraget var koncentrerat på 
regionernas verksamhet inom vård och hälsa.  
 

 
Kommuners och regioners uppgifter 

 
För att kunna hantera uppdraget på ett effektivt sätt behövs en tydlig styrning, fokus och 
gemensamma metoder. Det finns också behov av en tydlig och gemensam målbild, för det 
“digitala ekosystemet” för ett säkert och effektivt informationsutbyte inom hela sektorn och en 
standardiserad utveckling av digitala tjänster. 
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”Digitalt ekosystem.” 

Där det är möjligt och lämpligt ska fokus för Ineras insatser ligga på gemensam arkitektur, 
gemensamma standarder och gemensam infrastruktur. För att kunna tydliggöra vad som ska 
vara gemensamt behöver verksamheter och verksamheters mål belysas. Det finns ett intresse av 
att utveckla flera av Ineras tjänster för kommunal verksamhet och därmed bidra till sömlösa 
vårdövergångar med relevant information.  
Genom kartläggning av vilka funktioner och processer verksamheter behöver kan Inera 
identifiera vad som lämpar sig att digitalisera.  
Inera har arbetat fram “Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll”. 
Målbilden visar på en strategisk inriktning för både verksamhetsutveckling, tjänsteutveckling 
och infrastruktur, som samtliga regioner ställt sig bakom. Inera ser att det arbetssätt som 
användes för att ta fram målbilden är en lämplig väg framåt för att identifiera fler målbilder 
inom olika sektorer som utgår från verksamhetens behov. Strävan är även att utveckla 
gemensamma standarder och infrastruktur som är generella och kan nyttjas av flera sektorer. 
Standardisering måste utgå från verksamhetens behov om den ska bli användbar. För att kunna 
hantera behovet av informationsutbyte behövs digitala lösningar och gemensam infrastruktur. 
För att skapa gemensam nytta behöver samordning och standardisering bli en naturlig del i 
Ineras, regioners och kommuners vardag och användas vid både utveckling och upphandling. 
Inera ska arbeta med koordinering och säkerställa att den utveckling som sker där det är möjligt 
kan användas inom flera sektorer och bidrar till det gemensamma digitala ekosystemet. 
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Ineras verksamhet 
Inera har ett helhetsåtagande avseende digitalisering. Ineras uppdrag innebär att stödja och 
koordinera kommuner och regioner i framtagande av vision och målbild för 
verksamhetsområden och stödja verksamhetsutveckling med hjälp av gemensam infrastruktur 
och arkitektur. Uppdraget omfattar framtagande av målarkitektur, tolkning av juridik och 
säkerhet, ramverk för interoperabilitet, framtagande av nationella integrationsprofiler och stöd i 
tillämpning av standarder. Inera ska också realisera nationella infrastrukturkomponenter, svara 
för informationsförsörjning av gemensamma data för digital samverkan, förvalta nationella 
kataloger och erbjuda nationella digitala tjänster.   
Inera ska över tid ha en tjänsteportfölj som både är förvaltningsbar och levererar värde till 
Ineras ägare. För att uppnå detta har Inera en beredningsprocess som säkerställer att tid läggs på 
att hantera rätt saker, dvs att de ärenden som bereds och prioriteras hanteras enligt beslutad 
inriktning för Ineras verksamhet.  
De tjänster och lösningar som Inera tillhandahåller är ofta komplexa och förutsätter 
integrationer med verksamhetssystem. Inera stödjer kundens anslutning till lösningar och 
tjänster i den så kallade leveransprocessen, där Inera koordinerar och stöttar kundens 
anslutningsprocess. 
Ineras fokus är den arkitektur och digitala infrastruktur som krävs för att öka den gemensamma 
takten i digitaliseringen. Inera ska under verksamhetsåret arbeta med att öka fokus på arkitektur, 
informatik och interoperabilitet tillsammans med regioner och kommuner. 
Inera ska fokusera på gemensam infrastruktur som stöd för verksamhetsutveckling, samt 
identifiera och öka användningen av informationsförsörjningstjänster. Det betyder att Inera ska 
minska fokus på att upprätthålla användargränssnitt och där det är lämpligt överlåta detta till 
kommersiella aktörer, som i sin tur har kommuner och regioner som kunder.  
Inera tillhandahåller även kunskapstjänster som riktar sig till både medarbetare och invånare, 
såsom Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård, Svenska informationstjänster för 
läkemedel (Sil), hela konceptet 1177 Vårdguiden och UMO. Ineras uppdrag är att tillhandahålla 
användarvänliga webbportaler eller andra kanaler där tillgänglighetsdirektivet är uppfyllt. Inera 
ansvarar dessutom för en omfattande utveckling, kvalitetssäkring och förvaltning av ett mycket 
stort kunskapsmaterial som utarbetas i nära samarbete med expertis över hela landet. Det finns 
fler exempel där Inera tar ett helhetsansvar utöver standarder och informationsförsörjning, 
exempelvis om området är juridiskt komplext eller ur säkerhetssynpunkt behöver ha 
användargränssnitt.  
 

Ineras affärsmodell 
Inera ska säkerställa att det arbete som utförs görs utifrån de behov och den betalningsvilja som 
finns hos ägarna och i samverkan med marknaden.  

Målsättningen är hög kundnöjdhet, stor användning och balans mellan intäkter och kostnader. 
Prissättningen av Ineras tjänster ska i den mån det är möjligt ta höjd för tjänstens hela livscykel. 
Inera har en tjänstebaserad affärsmodell, vilket i praktiken betyder att Inera inte har några 
resurser utöver den verksamhet som finansieras antingen av intäkter från en tjänst eller 
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tilldelade medel för ett projekt. All utveckling av nya tjänster måste ha en säkrad finansiering 
för tjänstens hela livscykel.  
Finansiering av nya uppdrag från Ineras ägare säkerställs via det som kallas avsiktsförklaring i 
Ineras beredningsprocess. Avsiktsförklaring är en form av beställning där det antal ägare 
(kunder) som krävs för att finansiera utvecklingen, redan innan utvecklingen påbörjas, förbinder 
sig att betala för tjänsten. Alla tjänster måste alltså skapa så stor nytta för den verksamhet 
tjänsten riktar sig till så att den efterfrågas av regioner och kommuner.  
I de fall en enskild region eller kommun har ett behov av utveckling av en tjänst med nationell 
nytta och är beredd att stå för finansiering finns numer en möjlighet till snabbare hantering, 
genom partnerskap med Inera. Det innebär att den region eller kommun som ingår partnerskap 
säkerställer finansiering av tjänstens utveckling och livscykel.  
Grunden är att ett arbete som bedrivs inom ramen för partnerskap ska vara av intresse för fler än 
den enskilda regionen eller kommunen. Det behövs därför redan initialt regleras så att 
immateriella rättigheter av det arbete som läggs ned tillfaller Inera för att skapa juridiska 
förutsättningar för spridning till fler.  

För att Inera ska kunna leverera tjänster och lösningar till kunder krävs alltid att kunden är 
kvalificerad utifrån fastställda kriterier, att kunden har tecknat ett kundavtal med Inera, och även 
gjort en formell beställning av de tjänster man önskar använda.   
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Prioriteringsområden 
I Ineras verksamhetsstrategi 2019–2024 finns identifierade prioriteringsområden. Dessa 
områden är fortsatt digitalisering inom vården och stöd till digitalisering inom nya 
verksamhetsområden. De prioriterade områdena riktar sig mot både kommunal verksamhet och 
regional verksamhet. Inera eftersträvar att de funktioner som utvecklas ska kunna nyttjas av 
både regional och kommunal verksamhet. 

I samråd med kommuner och regioner ska fokus för 2020 vara de fem områden som beskrivs 
nedan. Vad som ska realiseras inom de prioriterade områdena under 2020 kommer att 
förtydligas i avsiktsförklaringar till regioner och kommuner.  

Första linjens digitala vård och 1177 Vårdguiden 
Idag lyfts digital vård fram som ett medel att öka kvaliteten, skapa en bättre arbetsmiljö, samt 
effektivisera vården genom att ge förutsättningar för patienten att ta eget ansvar och vara 
delaktig genom principen digitalt först. Inera har tagit fram en målbild för första linjens vård 
som samtliga regioner har ställt sig bakom. Arbete med realisering av målbilden pågår. Arbetet 
syftar till att ta fram strukturerat medicinskt innehåll och en teknisk infrastruktur som skapar 
långsiktig interoperabilitet för områdena symtombeskrivning, bedömning av vårdbehov och 
hänvisning till rätt vårdnivå oavsett utförare av vård. Innehåll och infrastruktur kan användas 
både i 1177 Vårdguidens tjänster och i andra tjänster och digitala verktyg som regioner 
upphandlar. Målet är att informationen följer invånaren och är tillgänglig för relevant 
vårdpersonal oavsett vårdgivare. Infrastrukturen och innehållet möjliggör också automatisering 
och stöd av artificiell intelligens som kan effektivisera vården och stödja invånaren till ökad 
delaktighet. 

Den omedelbara nyttan av ett digitalt verktyg för invånarens symtombeskrivning redan i ett 
första steg är att avlasta tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Idag slutar mellan 30 till 40% av 
de runt 400 000 mottagna samtalen per månad i egenvårdsråd, som i vissa fall skulle kunna 
förmedlas automatiskt. Om hälften av de samtalen inte behöver tas om hand av en 
sjuksköterska, motsvarar det en minskad belastning med 40–50 000 samtal i månaden. En 
hypotes är att även en del av samtalen till övrig primärvård skulle kunna ersättas av invånarens 
självskattning när det finns ett utbyggt verktyg för egen symtombeskrivning på 1177.se.  

Tjänsten kan även slussa de invånare som har behov av det, direkt till digital konsultation med 
läkare eller andra vårdprofessioner, utan att passera en sjuksköterskebedömning. På sikt kan 
tjänsten användas för att styra vårdflöden och stödja samverkan mellan vårdgivare på flera olika 
nivåer.  

Den långsiktiga nyttan av en utbyggd nationell infrastruktur och tekniska lösningar är att det 
digitala ekosystemet som den offentligfinansierade vården kommer att bestå av och vara 
beroende av håller hög kvalitet och hög säkerhet. Huvudmännen kan använda sig av 1177 
Vårdguidens verktyg men är inte beroende av dem utan är fria att välja bland marknadens 
leverantörer. 
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Kunskapsstyrning och kunskapsstöd 
Inera ska stödja kunskapsstyrning och kunskapsstöd genom att öka förmågan att dela 
information på ett strukturerat sätt mellan huvudmän och på så sätt verka för att kunskapskällor 
och kunskapsstöd finns tillgängliga för alla. 
Att ha tillgängliga nationella kunskapskällor bidrar till vård på lika villkor för hela 
befolkningen. I tjänsten 1177 Vårdguiden på webben där invånare får råd om vård och hälsa, 
sker 100 miljoner besök årligen och 4,5 miljoner telefonsamtal rings till 1177 Vårdguiden på 
telefon. Vård- och omsorgen fattar dagligen beslut om behandlingar och har därmed behov och 
stöd av kunskapsstöd i behandling av patienter. Det finns stora vinster med att ha aktuell och 
korrekt information vid beslut om utredning och behandling, både för invånare och personal. 
Inera har lång erfarenhet och upparbetade nätverk och arbetsprocesser för utveckling av 
kunskapsstöd till invånare och medarbetare i vård och omsorg. 
Inom området kunskapsstyrning och kunskapsstöd har nationella initiativ tagits kring 
framtagning av kunskapskällor. Inom området eftersträvas att hitta ett generiskt sätt att göra 
informationen tillgänglig. Fokus ska vara återanvändbarhet och att säkerställa att inte kunskapen 
endast finns i separata system. Det krävs samordning av olika initiativ. En framtida lösning för 
spridning av kunskapsstöd bör kunna omfatta både befintliga tjänster från Inera och ny kunskap 
från regioners system för kunskapsstyrning. 
Målbild, referensarkitektur och en handlingsplan behöver utarbetas för att kunna ta fram 
relevanta funktioner och effektiva metoder för distribution av kunskapskällor. Det finns även 
andra områden som kan påverka kunskapsstyrning och kunskapskällor som läkemedelsområdet 
och regionernas införande av nya vårdinformationsmiljöer. Det finns en viktig synergi med 
första linjens digitala vård. 

Digitalisering av skola 
Skolsektorn är ett av de största verksamhetsområdena inom kommunal verksamhet. 
Digitaliseringen ska användas för att stödja verksamheter och inom detta området finns det 
vinster med att digitalisera. Inom skolans verksamhet har Inera tillsammans med kommunerna 
identifierat flera områden där digitalisering skulle förenkla och skapa nytta för verksamheten. 
Bland annat genom standardiserade sätt att överföra information mellan skolhuvudmän, 
exempelvis genom överföring av elevinformation mellan antagningskanslier, men också mellan 
skolhuvudmän och relevanta myndigheter. Ett annat behov som identifierats är en central 
förvaltning av de standarder och specifikationer som anses lämpliga att använda inom skolan. 

Även identifiering och autentisering av personal och elever har lyfts som ett högt prioriterat 
område. Målet är att hitta en lösning som stödjer hela det kommunala uppdraget. 
Det behövs ett nationellt standardiseringsarbete som ger bättre förutsättningar för ett säkert och 
effektivt informationsutbyte i syfte att minska den administrativa belastningen i skolan. 
Dessutom behövs ökat fokus på interoperabilitet så att förmågan finns hos system, 
organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans, och att dessa kan 
kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler.  
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Digitalisering av omsorg och socialtjänst 
Flera av Ineras nuvarande tjänster inom hälso- och sjukvård ska utökas med ett kommunalt 
perspektiv. Genom ett nyttjande av Ineras tjänster inom både regional och kommunal 
verksamhet vid vårdövergångar och överenskommelser mellan vården och patienter så ökar 
möjligheten till sömlösa vårdövergångar.  
Inom detta område finns synergier med tjänster som är finansierade och kravställda av 
regionerna, men kan skapa nytta även hos kommunerna och som kan anpassas för att hitta 
grundläggande förutsättningar som kan ge nytta till flera sektorer. Ett exempel är de olika 
komponenterna inom konceptet 1177 Vårdguiden, där kommunal vård, omsorg och socialtjänst 
kan återanvända befintliga funktioner och kanaler. Referensarkitektur behövs tas fram för att 
skapa målbilder för hur digitaliseringen kan ske på bästa sätt. Strategier för området behöver 
säkerställas för att gå i rätt riktning och skapa grundläggande förutsättningar. En viktig 
utgångspunkt i detta sammanhang är alla juridiska aspekter som behöver beaktas inom detta 
område då olika lösningsalternativ ofta berör flera lagrum och känsliga data som behöver 
utbytas.  

Informationsförsörjning av den kommunala verksamheten 
Den kommunala verksamheten omfattar många olika områden. Om digitaliseringen ska 
genomföras på ett effektivt sätt är det viktigt att undvika dubbelarbete. Inom varje sektor 
behöver man gemensamt beskriva den information verksamheten hanterar och identifiera vilken 
av denna information som bör standardiseras och har behov att utbytas över 
organisationsgränser. Standardisering måste utgå från verksamhetens behov om den ska bli 
användbar. Inom alla verksamhetsområden finns information och funktioner som är 
gemensamma med andra verksamhetsområden, dessa behöver identifieras och hanteras 
gemensamt.  
För att kunna möta behoven behövs digitala lösningar och gemensam infrastruktur, framför allt 
för att hantera gemensam information och informationsutbyte över organisationsgränser. För att 
skapa gemensam nytta måste denna arkitektur bli en naturlig del i regioners och kommuners 
vardag och användas vid både utveckling och upphandling. 
Ett strategiskt område är strategi, arkitektur och infrastruktur för området identitet och åtkomst. 
Den långsiktiga målsättningen är att standardisera digitala identiteter för tjänstemän och 
katalogfederationer för medarbetaruppdrag och behörighetshantering, så att varje medarbetare i 
hela sektorn kan nå de verksamhetssystem man har behörighet till med en inloggning. 
Utöver detta behöver gemensamma lösningar och plattformar utarbetas eller vidareutvecklas för 
att kunna utbyta strukturerad eller ostrukturerad information på ett säkert sätt, eller distribuera 
information som öppen data. 
Om det gemensamma arbetet ska kunna resultera i gemensam arkitektur, gemensamma 
standarder och gemensam infrastruktur i ett gemensamt digitalt ekosystem, behövs tydliga 
uppdrag och mandat. För att åstadkomma ett värde i att ta fram en gemensam arkitektur eller 
gemensam standard måste alla berörda stå bakom denna och vara överens om att och hur den 
ska tillämpas. Inera kommer aktivt att arbeta med olika råd för förankring och koordinering ur 
ett nationellt perspektiv. 
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SKL-koncernens gemensamma mål 
I dokumentet “Strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering” definieras mål som 
är gemensamma för SKL-koncernen.  
Ineras arbete ska där det är möjligt bidra till dessa mål. 
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Kommuners och regioners samverkansmål för 2020 

Kommuner och regioner 
Kommuner och regioner har i sin gemensamma beredning inom Ineras förankringsorganisation 
tagit fram följande samverkansmål för 2020:  
 
Information över organisationsgränser 
Regioner och kommuner ska ta fram en plan för hur verksamheter ska kunna kommunicera 
ostrukturerad information (säker digital kommunikation), på ett säkert sätt över 
organisationsgränser och mellan myndigheter.  

• Målvärde: 80% av Sveriges kommuner och regioner har en plan för kommunikation av 
ostrukturerad information över organisationsgränserna.  

• Metod: Följs upp via Ineras programråd. 

Regioner 
Regioner har i sin gemensamma beredning inom Ineras förankringsorganisation tagit fram 
följande samverkansmål för 2020:  
 
  
1177 Vårdguiden på webben 
Nyttjandet av 1177 Vårdguiden på webben ska öka med 15 % årligen, för att underlätta för 
hälso- och sjukvården samt ge invånarna en god och tillgänglig information. 

• Målvärde: Antalet besök ökar till 150 miljoner besök (2018 års nivå: 115 miljoner 
besök) 

• Metod: Ineras statistik 
 
Tidbokning 
Regioner ska öka antal av- och ombokningar via 1177.se. 

• Målvärde 2020: 50% årlig ökning gällande av- och ombokning via 1177.se  
• Metod: Uppföljning via tjänsteplattformen 

 
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Nyttjandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster, dvs inloggade e-tjänster inklusive Journalen, ska öka 
med 15% årligen. 

• Målvärde: Antalet inloggningar ökar till 3,9 miljoner per månad (2018; 3 miljoner per 
månad) 
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• Metod: Ineras statistik 
 
Tillgängliggöra information till nationella tjänsteplattformen   
 
Tillgängliggöra 70% av den information som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och 
sjukvård samt tandvård och som stöds av Ineras nationella tjänsteplattform i enlighet med 
ramverket för Journalen via nätet. 

• Målvärde: 70% av den information som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och 
sjukvård och tandvård som stöds av Ineras nationella tjänsteplattform tillgängliggörs i 
enlighet med ramverket för journalen via nätet (2018; 41% av informationsmängderna 
som stöds av Journalen tillgängliga för invånarna). 

• Metod: Följs upp via tjänsteplattformen och via regioner. 
 
Listning  
Listningstjänsten ska vara införd i alla regioner. 

• Målvärde: Samtliga regioner har infört tjänsten Listning under 2020. 
• Metod: Följs upp via tjänsteplattformen 

 

 
Stöd och behandling 
Alla regioner ska öka sin användning av antalet behandlingar och stödprogram i stöd- och 
behandlingsplattformen. (2018 antal startade moment, stöd. eller behandlingsprogram 12 211.) 

• Målvärde: Antal enheter som använder stöd- och behandlingsplattformen har ökat med 
50% från 2019 (2018: 800 enheter). 

• Mätmetod: Följs upp via Inera statistik 

Kommuner 
Kommuner har i sin gemensamma beredning inom Ineras förankringsorganisation tagit fram 
följande samverkansmål för 2020:  
 
Informationsutbyte via sammanhållen journalföring 
Ineras samverkansorganisationer har tagit fram en strategi för hur kommunernas verksamheter 
ska kunna kommunicera strukturerad information för sammanhållen journalföring via Ineras 
tjänsteplattform. 

• Målvärde: 80% av Sveriges kommuner har ställt sig bakom strategin. 
• Metod: Följs upp via Ineras programråd. 
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Tillgängliggöra information till Journalen på nätet 
 
Kommunerna tillgängliggör relevanta informationsmängder till invånare via Journalen på nätet.  
Målet är att den information som dokumenteras i kommunfinansierad vård- och omsorg 
tillgängliggörs. 

• Målvärde: 30% av Sveriges kommuner producerar information till Journalen via nätet. 
(2018 års nivå: 0 %) 
 

• Metod: Följs upp via tjänsteplattformen och via kommuner. 
 
Tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt  
 
Kommunerna tillgängliggör relevanta informationsmängder till hälso- och sjukvårdspersonal 
via Nationell patientöversikt. Målet är att den information som dokumenteras i 
kommunfinansierad vård- och omsorg tillgängliggörs. 

• Målvärde: 30% av Sveriges kommuner producerar information till Nationella 
patientöversikten. (2018 års nivå: 7%) 

• Metod: Följs upp via tjänsteplattformen och via kommuner. 
 
Skola 
Inom skolans administrativa verksamhet har Inera tillsammans med kommunerna identifierat 
flera områden där digitalisering förenklar verksamheten. Inera har tagit fram en målbild för 
skolans verksamhet för att skapa nytta för verksamheten.  

• Målvärde: 70% av kommunerna ställer sig bakom målbilden i en avsiktsförklaring för 
realisering av målbilden. 

• Metod: Följs upp av Inera. 
 
Samverkan inom Ineras råd  
För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utmaningar och för att bidra till en samsyn i 
strategiska vägvalsfrågor ur det kommunala perspektivet samverkar kommunerna inom Ineras 
råd. Kommunerna ska ha en relevant representation i det gemensamma arbetet inom Ineras 
Informatik- och juridikråd, arkitekturråd och it-råd. 
Målvärde: 100% av Sveriges kommuner har relevant representation i Ineras råd.  

• Metod: Följs upp av Ineras kommunala programrådsrepresentanter. 
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Ineras prioriteringar för 2020 

Affär 
Arbete med att införa Ineras nya avtalsmodell ska fortsätta under 2020. Målet är att tydliggöra 
avtalsreglerade villkor för alla organisationer som använder någon av Ineras tjänster. På vägen 
mellan producent och konsument ska det inte finnas okända led. 

Arbetet med att genomföra den nya prismodell som har som syfte att ge en rättvisare 
kostnadsfördelning mellan kundgrupper ska också fortsätta under 2020. Målet är att 
kundgrupper som använder Ineras tjänster ska stå för sin andel av den totala kostnaden. För 
tjänster där stor del av kostnaden beror på hur stor volym som levereras ska tjänstens pris där 
det är möjligt baseras på förbrukad volym. 

Inera har en solidariskt finansierad tjänsteportfölj för regionerna, som innehåller infrastruktur, 
öppna tjänster mot invånaren och tjänster som i princip förutsätter att alla regioner använder 
tjänsterna för högsta möjliga nytta och tillförlitlighet. Motsvarande tjänster kan mycket väl bli 
aktuella för kommunerna, där en förutsättning är att alla kommuner åtar sig att använda 
gemensamma lösningar. Övriga tjänster ska i största möjliga mån göras valbara.  

Inera ska dessutom underlätta för regioner, kommuner och marknaden genom att bidra med 
grundläggande förutsättningar för digitalisering.  

Utveckling 
Inera ska alltid säkerställa att utveckling resulterar i hållbara lösningar som kan förvaltas på ett 
effektivt sätt. Inera ska fokusera på funktioner och tjänster som stöder informationsutbyte ur ett 
nationellt perspektiv. Utgångspunkten är att ta fram funktionalitet som är återanvändningsbar i 
flera sektorer.  

Ineras arbete ska utgå från långsiktigt kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva tjänster som över 
tid skapar nytta för våra kunder. De riktlinjer eller lösningar Inera tar fram ska baseras på en för 
våra ägare ändamålsenlig och långsiktigt hållbar arkitektur. En del i detta är att alltid undersöka 
om det finns funktionalitet i andra tjänster som skulle kunna återanvändas innan nya funktioner 
skapas. 

Förvaltning av befintliga tjänster 
Även om målet på sikt är att tydligare inrikta Ineras uppdrag mot stöd för digitalisering med 
inriktningen att regioner och kommuner ska ha förutsättningar att bli bättre och mer samordnade 
beställare och marknadens aktörer ska få tydligare spelregler och förutsättningar, kommer en 
stor del av bolagets resurser även fortsättningsvis att vara riktade mot förvaltning och 
vidareutveckling av befintliga tjänster och lösningar för digitalisering.  
Förvaltningsarbetet ska fokusera på långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva tjänster som över 
tid skapar nytta för kunderna. De lösningar Inera levererar ska baseras på en ändamålsenlig och 
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långsiktigt hållbar arkitektur för våra ägare. Inera ska kontinuerligt arbeta med att konsolidera 
och effektivisera tjänsternas underliggande infrastruktur, drift och förvaltning. 

Inera ska kontinuerligt utvärdera om det finns aktörer på marknaden som skulle kunna leverera 
vissa tjänster på ett effektivare sätt än Inera genom att genomföra sourcing-prövning.  

Utredningar 
Ineras programråd med regional representation rekommenderar att Inera utreder vissa av de 
regionalt solidariskt finansierade tjänster. Video- och distansmötestjänster ska finnas kvar inom 
den solidariskt finansierade portföljen. Utredning behöver göras för att bedöma om 
Infektionsverktyget och Nationell samverkan på telefon kan göras till valbara tjänster. Man 
rekommenderar också att Svevac ska ha en avvecklingsplan och göras valbar, där kommunerna 
även kan erbjudas tjänsten i högre utsträckning än idag.  
Programrådet rekommenderar att Rikshandboken för barnhälsovård och Vårdhandboken om 
möjligt konsolideras med Nationella kliniska kunskapsstödet för att ha en effektiv förvaltning 
och skapa en gemensam informationsdatabas och distributionssätt som kan nyttjas av flera 
tjänster.  
Inriktningen för 2020 är att den funktion i Hjälplinjen, som idag organiseras av Inera övertas av 
regionerna från och med 2020.   

Pris för Ineras tjänster 2020 
Redovisas i separat bilaga till Verksamhetsplan 2020 på Inera.se.  
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Budget Inera AB

RESULTATRÄKNING Utfall Budget Budget

Belopp i tkr 2018 2019 2020

Nettoomsättning, externt 880 258 902 722 911 600
Aktiverat arbete & Övriga intäkter 6 206
Summa intäkter 886 464 902 722 911 600

Råvaror och förnödenheter, externt -318 433 -263 996 -324 143
Övriga externa kostnader, externt -280 301 -363 215 -285 327
Personalkostnader, externt -278 638 -256 909 -283 635
Nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 372 -1 771 -1 397
Summa rörelsekostnader -878 744 -885 890 -894 502

Rörelseresultat 7 720 16 832 17 098

Ränteintäkter och liknande  poster 296 400 400
Räntekostnad och liknande poster -27 -150 -150
Resultat från finansiella poster 269 250 250

Resultat efter finansiella poster 7 989 17 082 17 348

Nettomarginal 0,9% 1,9% 1,9%

Justerad för villkorat aktieägartillskott 2,1% 3,0% 3,0%
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-29

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:290-537

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ismail Mohamed 
Telefon: 040-625 67 70 
E-post: ismail.mohamed@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Anläggande av busshållplats, övergångsställe m.m. vid 
Kronetorpsområdet

Sammanfattning
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 sak-
nas ett säkert sätt för de boende att till fots eller cykel passera Lundavägen i höjd med dagligva-
rubutiken 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 områ-
det.

Det finns möjlighet till medfinansiering av hållplatsen från bland annat Skånetrafiken. Statlig 
medfinansiering kan beviljas med upp till 50 % av arbets- och materialkostnaderna. Denna med-
finansiering är dock ännu inte klar, vilket innebär att det anslag som äskas motsvarar hela kost-
naden för anläggandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att anlägga ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och över-
gångsställe 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.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN 2019-05-29 KS/2019:290-537 2/2

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har kommunjurist Rickard Brinck och ekonom Fredrik Stark delta-
git.

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag och investeringskalkyl
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl Kronetorp Busshållplats 

Upprättad: 2019-04-09 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1:
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott Ansvarig för uppfölj:

Kommunteknik, 
Projektledare/trafikingenjör 

Produktionsstart: 2019 Beräknad start: 2019–08

Tid för inv. i drift:                   2019 Tid för återrapport:

Bakgrund och syfte med investering

Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt?

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☒Miljöeffekt
☐Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Att anlägga ny busshållplats, övergångställe, tillgänglighetsanpassa samt 
belysningsarbete vid Kronetorpsrondellen, på Lundavägen. Detta är en 
åtgärd som diskuterats en längre tid och anses nödvändig för 
medborgarnas säkerhet i trafiken vid Kronetorpsområdet.
Åtgärden kan med stor sannolikhet bidra till att uppnå KF-målet det 
attraktiva och trygga Burlöv.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Åtgärden ökar trafiksäkerheten för trafikanter och trafikmiljön samt 
tillgänglighetsanpassa i det aktuella området på Lundavägen.
Kommunen ska/kan söka statlig medfinansiering till åtgärden. Kommunen 
kan ansöka om statlig medfinansiering vilken kan beviljas med som mest 50 
% av arbets- och materialkostnader.

Påverkan på organisation och 
personal

Tryggare trafikmiljö, ökat trafiksäkerheten för trafikanter som färdas/ 
korsar Lundavägen. Tillgänglighetsanpassa för barnfamiljer och 
funktionshindrade personer samt cyklister.

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera

1 Avsätta 1500 tkr
Genomföra byggnationen samt 
slutgenomförande

2

Vad innebär alternativen? OBS! 
ska alltid finnas fler alternativ än 
ett (Rangordna och motivera 
valet av det alternativ som valts) 3

Vad skiljer de olika alternativen 
åt? Tidsaspekten.

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Alternativet är att inte genomföra investeringen vilket skapar en 
osäker övergång och kan orsaka personskador. 

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer 
om man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer 
att genomföra föreslaget 
alternativ?)

Investeringen bidrar till ökad trafiksäkerhet, mindre bilanvändning 
inom kommunen och ökandet av Nöjd Medborgare Index. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 1500 tkr
2 2 0Uppskattad totalkostnad för de 

olika investeringsalternativen 3 3 0

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År Totalt anslag 2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 1500 1500
Slutredovisning
Summa: 1500 1500 0 0 0

Nettoinvestering (-/+) 1500 1500 0 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1
Övrigt
Summa: 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1

Nettoinvestering (-/+) 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1

258



BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-06-03
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 2019:44, 54, 68, 71, 94—100, 102—113 samt bygglovsbeslut 
som ej överklagas

2. Protokoll från KSAU 2019-04-30, 2019-05-21
3. Protokoll från PLU 2019-05-27
4. Remissyttrande Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra 

brott Ds 20191 (Ju201900209L5) Burlövs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-05-28

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 2019-06-03
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-05-02

2019-05-03

2019-05-06

2019-05-06

2019-05-14

2019:330

2019:339

2019:303

2019:252

2019:298

Julia Branting

2019:44 Kammarrättens beslut om att ej bevil-
ja prövnings-tillstånd i mål rörande ar-
betsmiljö i Medborgarservice

2019-03-07 2015:367 Lars-Åke Ståhl

2019:54 Mottagningskvitto – arkivhandlingar 
till AB Svenska Järnvägsverkstäderna i 
Arlöv och dess föregångare

2019-04-08 2019:9 Helena Sjölin

2019:68 Ansökan om prövning av gemensam-
hetsanläggning, Åkarp 8:1 och Åkarp 
GA:1, Sockervägen

2019-04-04 2015:635 Eva Blosfeld

2019:71 Mottagningskvitto – akrivhandlingar 
överlämnade från socialnämnden

2019-04-09 2019:9 Helena Sjölin

2019:94 Fördelning schablonersättning 2019-04-30 2019:313 Boris Blumenfeld

2019:95 Yttrande avseende utplacering av 
blomlådor på Brännmästarevägen, 
Tvättmästarevägen och Vågmästare-
vägen i syfte att dämpa farten, 2019-
04-01—2019-10-31

2019-05-06 2019:338 Ismail Mohamed

2019:96 Beslut om Parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-05-07 2019:379 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:97 Beslut om Parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-05-07 2019:340 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:98 Yttrande över Nationell plan för om-
prövning av vattenkraft

2019-05-09 2019:352 Lars-Åke Ståhl
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2019:99 Försäljning av aktier placerade för av-
sättning till medfinansiering av stam-
baneprojektet: Uppdragsblankett - 
Försäljning av aktier Swedbank 

2019-05-10 2019:361 Boris Blumenfeld

2019:100 Försäljning av aktier placerade för av-
sättning till medfinansiering av stam-
baneprojektet: Fondorder E. Öhman 
J:or Fonder AB 

2019-05-10 2019:361 Boris Blumenfeld

2019:102 Samråd om gallring av information in-
om kost- och städs verksamhetsområ-
de

2019-05-16 2019:367 Helena Sjölin

2019:103 Samråd om gallring av information in-
om kultur- och fritids verksamhetsom-
råde

2019-05-20 2019:367 Helena Sjölin

2019:104 Upphandlingsrapport med tilldelnings-
beslut avseende Barnrättsutbildning

2019-05-13 2018:847 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:105 Godkännande av överlåtelse av lägen-
hetsarrende

2019-05-16 2019:377 Lars-Åke Ståhl

2019:106 Beslut om Parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-05-17 2019:358 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:107 Igångsättningstillstånd externleasing 
av bilar till trygghetsvärdar

2019-05-23 2019:376 Lars Johnson

2019:108 Antagande av tidsbegränsad lokal tra-
fikföreskrift på Testvägen

2019-05-24 2019:66 Ahrne Christians-
son

2019:109 Förordnande som tf gatuchef 2019-05-27 2019:402 Johan Sjöberg

2019:110 Förordnande som tf fastighetschef 2019-05-27 2019:397 Johan Sjöberg

2019:111 Förordnande parkeringsvakt 2019-05-27 2019:400 Jan Andersson

2019:112 Tillförordnad utvecklingschef somma-
ren 2019

2019-05-29 2019:408 Julia Branting

2019:113 Yttrande om Nationaldagsfirande, vid 
Burlövs gamla Kyrka och Prästgård

2019-05-29 2019:374 Ahrne Christians-
son
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
Kl. 9.00—12.10

Beslutande Lars Johnson (M), ordf.
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Ersättare Mats Jönsson, tf kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Boris Blumenfeld, ekonomichef
Julia Branting, utvecklingschef, §§ 67—69 
Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg, §§ 67—68 

Utses att justera Rolf Hagmann

Justeringens plats och tid  Medborgarhuset i Arlöv den 2 maj 2019 Paragrafer
66-80

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 67 Information- återkoppling av ärende "Jordmassor från 
stambanan"

KS/2016:415-519 4

§ 68 Kablifiering av kraftledningar KS/2019:331-373 5

§ 69 Medlemskap Svenska stadskärnor KS/2019:270-209 6

§ 70 Information om beslut avseende finansiering av kommu-
nens åtgärder i samband med fyra spår

7

§ 71 Uppföljningsrapport 1-2019 - kommunstyrelsen KS/2019:190-041 8

§ 72 Uppföljningsrapport 1-2019 KS/2019:313-042 9 - 10

§ 73 Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 - nya budget-
förutsättningar

KS/2019:6-041 11

§ 74 Budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 - kom-
munstyrelsen

KS/2019:315-041 12

§ 75 Årsredovisning 2018 Stiftelsen Spillepeng KS/2019:302-042 13

§ 76 Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp (Finsam)

KS/2019:320-106 14

§ 77 Antagande av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder KS/2019:297-512 15

§ 78 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Bur-
lövs kommun 2019-2022

KS/2018:562-003 16

§ 79 Yttrande över betänkandet Lite mer lika - Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74)

KS/2019:131-049 17

§ 80 Delgivningar 18
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§ 66
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll. Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 2 maj 2019.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till 
förmån för framställt men ej bifallet förslag. 

___

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) som justerande.

Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) som justerande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet utser Rolf Hagmann att justera da-
gens protokoll.

___
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KS/2016:415-519

§ 67
Information – återkoppling av ärende "Jordmassor från stambanan"

Den 5 mars 2018, § 34, godkände kommunstyrelsen det förslag till platser i kommunen som det vore 
lämpligt att lägga jordmassor på. Nio platser pekades ut i text och ärendet kompletterades senare med en 
karta. Mark- och exploateringsstrateg Eva Blosfeld återkopplar till kommunstyrelsens arbetsutskott hur 
arbetet har fortlöpt.

___

Underlag
Information – återkoppling av ärende ”Jordmassor från stambanan” 2019-04-09
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KS/2019:331-373

§ 68
Kablifiering av kraftledningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en ekonomisk kalkyl och konsekvensbeskrivning 
för kablifiering av kraftledningar i Kronetorpsområdet och längs Burlövs Egna hem.

___

Ärendebeskrivning

Utvecklingschef Julia Branting informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kablifiering (nedgrävning) 
av kraftledningar i Kronetorpsområdet.

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en ekonomisk 
kalkyl och konsekvensbeskrivning i ärendet.

___
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KS/2019:270-209

§ 69
Medlemskap i Svenska stadskärnor

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att teckna medlemskap i Svenska Stadskärnor, samt att ge-
nomföra PULS, samt

att kostnaden tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

___

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun föreslås engagera sig i Svenska Stadskärnor, inledningsvis genom att teckna medlem-
skap i organisationen och genomföra PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-01
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§ 70
Information om beslut avseende finansiering av kommunens åtgärder i 
samband med fyra spår

Ekonomichef Boris Blumenfeld informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om beslut avseende finansie-
ring av kommunens åtgärder i samband med fyra spår.

___
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KS/2019:190-041

§ 71
Uppföljningsrapport 1-2019 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna tillfällig överföring om 350 tkr från driftbudget till investeringsbudget för ombyggnad av 
medborgarhusets utemiljö vid entrén,

att godkänna tillfällig överföring om 150 tkr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av IT-utrust-
ning,

att godkänna överföring av medel för energikostnader enligt gränsdragningslistan för fastighetsskötsel 
motsvarande 150 tkr enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag, samt

att godkänna överföring av medel för fackliga uppdrag enligt motsvarandende 700 tkr enligt utbildnings- 
och kulturnämndens förslag.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrelsens verksamheter 
till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrelsen. Nämn-
den beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 6,5 mnkr. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Uppföljningsrapport 1 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsredovisning UR1-2019
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KS/2019:313-042

§ 72
Uppföljningsrapport 1-2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbildning- och kulturnämndens underskott inom gymnasieverksamheten på grund av volym- eller 
prisförändringar ska stämmas av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på 
grund av volymförändringar,

att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att genomföra upprättad handlingsplan samt följa upp före-
slagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 2019,

att uppdra åt socialnämnden att komplettera upprättad handlingsplan med ytterligare åtgärder motsva-
rande 5 mnkr,

att socialnämndens handlingsplan ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunsty-
relsen månatligen från och med juni månad 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belysningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med kommun-
styrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,

anslå medel för belysningsåtgärder längs Ligusterstigen motsvarande 160 tkr,

att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om övergångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommunsty-
relsens beslut den 18 februari 2019, § 35,

att anslå medel för ett nytt övergångsställe vid Lyckö äng motsvarande 200 tkr,

att anslå medel för förstärkt belysning längs med övergångsstället vid Lyckö äng motsvarande 80 tkr,

att samtliga ovanstående investeringar finansieras genom att kommunens likvida medel minskar

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 1-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 omfattande sammanfattande 
ekonomisk plan för 2019, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar omdisponeringar av 
schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en 
finansieringsanalys.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 91,7 mnkr. I förhållande till föregå-
ende år är resultatet en ökning med 17,1 mnkr och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträck-
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ning än 2018 beräknas påverkas av jämförelsestörande poster. Exklusive dessa jämförelsestörande poster 
prognostiseras resultatet uppgå till 42,1 mnkr.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är en försämring med 9,3 mnkr jämfört med 2018. 
Detta trots en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i år beräknas öka 
med 5,1 %. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre jämfört med föregående år förklaras med att verk-
samhetens nettokostnader beräknas öka med 6,4 %, vilket i reella termer innebär att nettokostnaderna 
ökar med 10 mnkr mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 20,1 mnkr högre än budgeterat. Detta 
beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 17,7 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som 
intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna förväntas öka med 2,4 mnkr.

___
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KS/2019:6-041

§ 73
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 – nya budgetförutsättningar

Ekonomichef Boris Blumenfeld informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om nya budgetförutsättning-
ar inför beredning av budget 2020.

___
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KS/2019:315-041

§ 74
Budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 för kommunstyrelsen samt bilagor i enlig-
het med ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger budgetskrivelse för kommunstyrelsen för 2020 med flerårs-
plan 2021–2022.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsbudget 2020–2022 
Investeringsäskande Asfalt
Investeringsäskande Harakärrs förskola
Investeringsäskande kv. Hanna
Investeringsäskande LED-belysning
Investeringsäskande Segevägen
Investeringsäskande stadsnät

12273



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:302-042

§ 75
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Spillepeng

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del bevilja styrelsen i Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning, samt

att för sin del fastställa resultat- och balansräkning för Stiftelsen Spillepeng per den 31 december 2018.

___

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Spillepeng har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Stiftelsen anhål-
ler om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 
december 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsen Spillepengs stadgar, att verk-
samheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Spillepeng, inklusive revisionsberättelse
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KS/2019:320-106

§ 76
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp (Finsam)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, 
samt

att för sin del bevilja ledamöterna i styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp ansvarsfrihet 
för 2018 års förvaltning.

___

Ärendebeskrivning
Från det finansiella samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreligger årsredovisning för 2018 års 
verksamhet. Årets resultat exklusive eget kapital uppgår till -835 103 kr. Utgående fritt eget kapital upp-
går till 1 709 338 kr.

Revisorerna bedömer sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kon-
trollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen, med undantag för att 
Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts, samt att årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Protokollsanteckning
Ordförande Lars Johnson (M) antecknar till protokollet att samordningsförbundet uppmanas att följa 
nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, inkl. revisionsberättelse och revi-
sionsrapport
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KS/2019:297-512

§ 77
Antagande av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på hur boende ska kunna ansöka om 
farthinder.

___

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsåtgärder i Burlövs kommun. Då 
det finns ett stort antal åtgärder som skulle kunna genomföras men en begränsad mängd arbetstid och 
budget finns ett behov av att peka ut en prioritering av åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen mottar regelbundet klagomål från medborgare och andra aktörer på upp-
levda brister i trafiksäkerheten och önskemål på förbättringar. En tydligare inriktning och prioritering av 
trafiksäkerhetsarbetet skapar en tydlighet gentemot medborgarna och ger en likabehandling i hela kom-
munen.

Förvaltningens förslag till beslut innebär att större gator med mycket genomfartstrafik, skolvägar, vägar 
och korsningar utan gångbana eller dålig sikt prioriteras. Förvaltningen föreslår att farthinder inte place-
ras ut på villagator där trafiken i princip enbart består av boende i området. Däremot föreslås att boende 
ska ges möjlighet att själva ansöka om farthinder. Möjligheten för boende att ansöka om farthinder finns i 
flera olika varianter i många kommunen i Sverige. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför upp-
dra åt kommunledningsförvaltningen att fram ett förslag på hur en liknande möjlighet skulle kunna ge-
nomföras i Burlövs kommun. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Förslag till riktlinjer
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KS/2018:562-003

§ 78
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, enligt i 
ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 1 juli 2019.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till revidering av reglemente och arbetsformer för 
socialnämnden i Burlövs kommun utifrån ny lagstiftning.

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft (2018:2088) och därmed upphävs den gamla tobaksla-
gen (1993:581). Kommunfullmäktige delegerar ärenden enligt tobakslagen till socialnämnden. Enligt den 
nya tobakslagen tillkommer handläggning för tillstånd för tobaksförsäljning för socialnämnden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022
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KS/2019:131-049

§ 79
Yttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Finansdepartementet avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har berett Burlövs kommun tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet från Kost-
nadsutjämningsutredningen.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande till Finansdepartementet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-10
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
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§ 80
Delgivningar

a) KS/2019:68
Månadsrapport Burlöv pensionsmedel 2019-03-31

b) KS/2019:68
Portföljrapport Burlöv Banverksavtalet 2019-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9.00—12.00

Beslutande Lars Johnson (M), ordf.
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Bengt Åström (S), tjg ersättare för Katja Larsson (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektören
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Boris Blumenfeld, ekonomichef, §§ 82, 94 
Amra Saranovic, redovisningschef, § 94
Henrik Arenbro, Söderberg & Partners, § 94
Filip Holmström, Söderberg & Partners, § 94

Utses att justera Rolf Hagmann

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 23 maj 2019 Paragrafer
81-94

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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§ 81
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 den 23 maj 2019.

___
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KS/2019:6-041

§ 82
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 exploate-
ringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för såda-
na 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 kommun-
fullmäktiges 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 riktlin-
jer 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, samt

att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.
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Reservationer
Mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Bengt 
Åström (S) till förmån för de ändringsförslag de avser att inkomma med till kommunstyrelsens samman-
träde.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022.

___
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KS/2019:364-003

§ 83
Tillämpningsanvisningar till arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs 
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta tillämpningsanvisningar för arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun 2019—2022 i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2018, § 85, arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kom-
mun 2019—2022, att gälla från och med den 1 januari 2019. Enligt reglementet beslutar kommunstyrel-
sens arbetsutskott om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till tillämpningsanvisningar för arvodesreglerna.

__

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Förslag till tillämpningsanvisningar för arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun 2019—2022
Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun 2019—2022, antagna av kommunfullmäktige 2018-
10-15, § 85 (KS/2018:578)
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KS/2018:560-003

§ 84
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 revi-
deras.

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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente
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KS/2019:307-005

§ 85
Digital strategi Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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 digitali-
seringen 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 ef-
fektivt 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 mål-
grupper. Utgångpunkten ska vara den samma som för kommunens värdegrund vilken utgår från kunden i 
centrum med värdeorden tillgänglighet, bemötande, förtroende, delaktighet och likabehandling. Digitali-
sering handlar därmed i första hand om verksamhetsutveckling. Därför förväntas varje verksamhet i kom-
munen 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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till digital strategi för Burlövs kommun, 2019–2022
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KS/2019:219-119

§ 86
Remiss: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 
2019:1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till justitiedepartementet avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har fått departementspromemorian Ds 2019:1, ”Straffrättsliga åtgärder mot tillgrepps-
brott och vissa andra brott” på remiss. Remissen avser främst promemorians åttonde kapitel. I detta fö-
reslås en lag som gör det möjligt att belägga en individ med tillträdesförbud till en butik, en badanlägg-
ning eller ett bibliotek, i upp till ett år. Frågan om tillträdesförbud föreslås prövas av åklagare på begäran 
av den som äger eller förestår anläggningen.

Utbildnings- och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet den 24 april 2019. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande, som i allt väsentligt stämmer överens 
med utbildnings- och kulturnämndens yttrande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Förslag till yttrande
Yttrande från utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24
Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) 
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KS/2018:914-709

§ 87
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta rekommendationen om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyr-
ning 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 rekom-
mendationen 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 finansie-
ring av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
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KS/2019:356-889

§ 88
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun2019-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 över-
lämnar 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
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022
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KS/2019:66-511

§ 89
Antagande av lokala trafikföreskrift på Elisetorpsvägen, Grönvägen och 
Ringvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:6,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:7,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:8,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:9,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:10,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:11, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:13.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har blivit uppmärksammad från flera håll, däribland Burlövs Bostäder AB 
och BRF Burlövshus 1, att parkeringarna på Grönvägen och Elisetorpsvägen ofta är fullbelagda. Det leder 
till att tillfälliga besökare med ärenden i närheten av vägarna istället parkerar i vändplatsen eller längs 
sträckor där det råder parkeringsförbud. Längs med sträckan med parkeringsförbudet finns flera rädd-
ningsvägar och miljöhus.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den tillåtna tiden att parkera på Grönvägen och Elise-
torpsvägen minskas till 2 timmar dagtid. Utöver det föreslås att en del av Grönvägen får stoppförbud 
samt att parkering tillåts på en del av Ringvägen.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:6
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:7
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Lokal trafikföreskrift 1231 2019:8
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:9
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:10
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:11
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:13
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KS/2019:66-511

§ 90
Antagande av lokala trafikföreskrifter på Banvägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2019:12.

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har under en längre tid haft problem med lastbilar som har parkerat i bostadsområden. 
För att komma till rätta med problemet har förbud införts mot att parkera fordon med en vikt på över 
3,5 ton på flera platser i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har nu mottagit klagomål från boen-
de på Banvägen som på grund av förbudet för fordon över 3,5 ton inte kan parkera sin husbil i närheten 
av sin bostad för att lasta in och ut proviant och annan packning. 

Förvaltningen föreslår en ändrad parkeringsreglering från förbud att parkera fordon över 3,5 ton till för-
bud att parkera tung lastbil och buss. Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för parke-
ring och ser över samtliga föreskrifter däribland om förbudet för parkering över 3,5 ton bör ändras till 
någon mer ändamålsenlig parkering. Men för att en enskild inte ska behöva bli lidande under tiden som 
arbetet pågår föreslås regleringen ändras redan nu, men kan komma att ändras igen när handlingsplanen 
är färdig.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-12
Lokal trafikföreskrift 1231 2019:12
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KS/2019:365-106

§ 91
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1 
IT-drift)

Arbetsutskottets förslag till beslut
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 drifts-
organisation.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den ge-
mensamma 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 nämn-
den, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för under-
tecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveran-
ser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommuner-
na.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av 
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphä-
va det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.

___

Beslutsunderlag
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
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KS/2019:180-003

§ 92
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 – IT-drift

Arbetsutskottets förslag till beslut
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.

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 kom-
mun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation. 

___

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente
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§ 93
Delgivningar

a) KS/2019:68
Månadsrapport Burlöv pensionsmedel 2019-04-30

b) KS/2019:68
Månadsrapport Burlöv Banverksavtalet 2019-04-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 94
Presentation av Tryggandeanalys

Filip Holmström och Henrik Arenbro från Söderberg & Partners presenterar en tryggandeanalys avseende 
Burlövs kommuns pensionsåtaganden. 

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-05-27

Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 13:00-14:53

Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), tjänstgör för Katja Larsson (S), t.o.m. § 15
Katja Larsson (S), fr.o.m. § 16
Patrik Selimson (M), tjänstgör för Lars Johnson (M)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Kristoffer Daag (L), ordförande

Ersättare Hans-Åke Mårtensson (S), fr.o.m. § 16
Annelie Kihlstrand (C), fr.o.m. del av § 14
Roland Bäck (SD)
Bengt Åström (S)

Övriga närvarande Bo Lindquist (V), adjungerad, t.o.m. del av § 19
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, fr.o.m. § 17
Kerstin Torseke-Hulthén, planchef
Johanna Andersson, GIS-samordnare, t.o.m. del av § 19
Eva Blosfeld, projektledare, fr.o.m. del av § 16 t.o.m. del av § 19
Emelie Edström, planarkitekt, t.o.m. § 18
Fanny Jakobsson, planarkitekt
Gärda Sjöholm, planarkitekt, fr.o.m. del av § 16
Anna Bonnevier, nämndsekreterare

Utses att justera Rolf Hagmann (SD)  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv 2019-05-28 Paragrafer
14-19

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Anna Bonnevier

Ordförande ______________________________
Kristoffer Daag

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-05-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3 - 4

§ 15 Remiss - Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn KS/2019:178-212 5

§ 16 Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. KS/2018:210-217 6

§ 17 Planbesked för påfartsramp till väg 11, Stora Bernstorp, 
Sunnanå 12:40 m.fl.

KS/2019:111-403 7

§ 18 Granskning av Detaljplan för Tågarp 16:75 KS/2017:502-217 8

§ 19 Förvaltningen informerar 9

2299



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-05-27 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 14
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att utse Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 28 maj 2019.

Reservationer
Hans-Åke Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kent Wollmérs (S) yrkande.

Yrkanden
Kent Wollmér (S) yrkar att Hans-Åke Mårtensson (S) ska utses till justerare.

Patrik Selimson (M) yrkar att Rolf Hagmann (SD) ska utses till justerare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att planutskottet beslutar att utse Rolf Hag-
mann (SD) till justerare. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsens planutskott beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till att utse Rolf Hagmann (SD) till justerare.

Nej för bifall till att utse Hans-Åke Mårtensson (S) till justerare.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Ledamot Ja Nej Avstår

Hans-Åke Mårtensson (S) X

Patrik Selimson (M) X

Rolf Hagmann (SD) X

Ken Wollmér (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Summa 3 2
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Kommunstyrelsens planutskott beslutar således att utse Rolf Hagmann (SD) till justerare.

___
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-05-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:178-212

§ 15
Remiss - Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att till Malmö stad avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret i Malmö har upprättat ett utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg 
och Östervärn. Utställningsförslaget utgör en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen för 
Malmö och har sedan samrådet bytt namn, det hette tidigare Översiktsplan för del av Kirseberg.

Planen omfattar 4 500–5 000 nya bostäder, 3 000–4 000 nya arbetsplatser, 2 nya grundskolor med upp 
till cirka 1 300 elever, 6 nya förskolor för upp till cirka 800 barn samt nya parker på cirka 5,5 hektar. 

Ett reservat lämnas för Simrishamnsbanan då Malmö stad verkar för att på sikt återuppta persontågtrafik 
på banan. Burlövs kommun ser i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, positivt på att Sim-
rishamnsbanan får persontrafik under förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfredställan-
de lösning i Burlöv.

Malmö stad fortsätter, i enlighet med den kommuntäckande översiktsplanen, att verka för en yttre gods-
bana utanför stadsbebyggelsen så att mängden farligt gods på Kontinentalbanan på sikt reduceras. Bur-
lövs kommun ser planerna på ett yttre godsspår som totalt oacceptabla.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-18
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Fördjupning av Översiktsplan för Malmö, Utställningsför-
slag oktober 2018 

___
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KS/2018:210-217

§ 16
Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna samrådsredogörelse tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. samt 

att gå ut på granskning med detaljplaneförslaget för Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. enligt i ären-
det redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 14 februari 2019 att gå ut på samråd med 
Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 22 februari – 22 mars 2019 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från Handel 
med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den 
nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av 
en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan 
för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med redovisade ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget till granskning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-30
Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Riskutredning

___
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KS/2019:111-403

§ 17
Planbesked för påfartsramp till väg 11, Stora Bernstorp, Sunnanå 12:40 m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan,

att uppdra åt planeringsavdelningen att pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan‐ och bygglag.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun avser att tillsammans med Rico Estate Development AB detaljplanelägga ett område för 
en påfartsramp från Stora Bernstorps handelsområde till väg 11 i västlig riktning vid trafikplats Sunnanå. 
Syftet är att förbättra trafikmiljön i området och avlasta trafikplats Flansbjer som är hårt belastad. Plan-
området utgörs av naturmark som är skyddsområden mot väg 11 och som saknar rekreativa värden samt 
hårdgjord kvartersmark. I översiktsplanen är planområdet redovisat som verksamhetsområde och den 
kommande detaljplanen följer därmed översiktsplanens intentioner.

Om planarbetet inte resulterat i en samrådshandling inom två år kan arbetet komma att avslutas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Ansökan om planbesked
___
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KS/2017:502-217

§ 18
Granskning av Detaljplan för Tågarp 16:75

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna samrådsredogörelse tillhörande Detaljplan för Tågarp 16:75 samt

att gå ut på granskning med detaljplaneförslag för Detaljplan för Tågarp 16:75 enligt i ärendet redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut på uppdrag av kommunstyrelsen togs av planchefen den 18 december 2018 om att gå 
ut på samråd med förslag till Detaljplan för Tågarp 16:75.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2 januari 2019 till 1 februari 2019 enligt plan- och byggla-
gen (PBL) 5 kap § 11. Detaljplanearbetet genomförs med standardförfarande.

Syftet med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begränsad omgiv-
ningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten. Detaljplanens 
syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika verksamheter som vänder sig mot 
Burlövs station.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med redovisade ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget till granskning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-30
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Riskutredning för detaljplan – Tågarp 16:75

___
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§ 19
Förvaltningen informerar

Planchef Kerstin Torseke Hulthén informerar om följande:

 Kommunens nya GIS-samordnare Johanna Andersson presenteras.

 Yttrande över samråd för detaljplan för Västerstad, etapp 1 i Hjärup, Staffanstorps kommun, har 

fattats på delegation av planutskottets ordförande. 

 Detaljplanen för Burlövs centralstation har överklagats. Överklagandetiden har ännu inte löpt ut.

Projektledare Eva Blosfeld och planarkitekt Gärda Sjöholm informerar om markanvisningstävling för kvar-
teret Hanna vid Burlöv station.

Planchef Kerstin Torseke Hultén informerar om arbetet med detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp 2.

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar om följande:

 Sockerbrukets anläggning kommer att vara tom tidigast år 2022. Planchefen har fått i uppdrag att 

ta fram plandokument för området.

 Styrgruppen för badet har föreslagit kommunstyrelsen att ge klartecken att starta bygget av nytt 

bad. Efter kommunstyrelsens beslut kan bygglovsansökan lämnas in.

___
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Bankgironr: 650-3890 
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YTTRANDE 

DATUM 

2019-05-10  

1/1 

DIARIENUMMER 

KS/2019:219-119  

   

 Kommunstyrelsen  Justitiedepartementet 
   
    

Remissyttrande: straffrättsliga åtgärder mot 
tillgreppsbrott och vissa andra brott, Ds 2019:1 
Ert dnr: Ju2019/00209/L5 

Burlövs kommun ställer sig positiv till lagförslaget. 

Som utredarna påpekar begås en stor del av den brottslighet som kan läggas till grund för ett 
tillträdesförbud i grupp och av personer som på grund av sin ringa ålder inte kan lagföras. Ut-
vecklingen mot obemannade bibliotek och idrottsanläggningar kan dessutom medföra problem 
med att identifiera den som begår en överträdelse. Det finns därför skäl att ifrågasätta vilken 
effekt den föreslagna lagen faktiskt kommer att ha på den problematik den är avsedd att stävja. 
Trots detta anser Burlövs kommun att förslaget utgör ett steg i rätt riktning och ser ett signal-
värde i att lagstiftaren uppmärksammat problematiken. 

Burlövs kommun ifrågasätter att de anläggningstyper som kan omfattas inskränkts till butiker, 
bibliotek och badanläggningar. De ordningsstörningar tillträdesförbuden är avsedda att före-
bygga kan även uppkomma vid fritidsgårdar, allaktivitetshus och idrottsplatser som är tillgäng-
liga för spontanidrott. Det är inte osannolikt att en individ som belagts med tillträdesförbud till 
exempelvis ett bibliotek istället söker sig till en närliggande fritidsgård och där uppvisar samma 
beteendemönster. Vidare har undersökningar visat att de platser som av allmänheten upplevs 
som mest otrygga är järnvägsstationer och busshållplatser. 

 

På kommunstyrelsens vägnar 

 

 

Lars Johnson 
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin 
 Kanslichef 
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Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:341
Region Skånes yttrande - Prioriteringar för Skånes framtida regionala tillväxtarbete 
2019-04-11

2. KS/2019:182
Årstämmoprotokoll Burlövs Bostäder AB 2019-04-10

3. KS/2019:182
Årstämmoprotokoll Burlövs Bostäder Parkering AB 2019-04-10

4. KS/2019:287
Årsstämmoprotokoll Skärfläckan AB, 2019-04-24

5. KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Burlövs Bostäder AB inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport

6. KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Burlövs Bostäder Parkering AB inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport

7. KS/2019:182
Årsredovisning 2018 Skärfläckan AB koncern inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport

8. KS/2019:104
Angående förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av allmän 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

9. KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 7 2019 Nya IT-tjänster

10. KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 9 2019 Budget 2020 och förslag till uppräkning

11. KS/2019:26
Samarbetsnämndens beslut § 10 2019 Yttrande över Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna

12. KS/2019:355
Beslut UKN 2019-04-24
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028

13. KS/2019:355
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028, beslutad 
av UKN 2019-04-24
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Bilaga 1 ägarsamråd SYSAV 2019-03-28

16. KS/2019:45
Bilaga 2—6 ägarsamråd SYSAV 2019-03-28

17. KS/2017:869
Minnesanteckningar samrådsgrupp Lommabanan och Söderåsbanan 2019-05-13

18. KS/2017:561
Inventering och analys av TA för stambanan

19. KS/2019:104
Kommunförbundet Skånes Svar på remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)

20. KS/2019:210
Verksamhetsplan MalmöLundregionen 2019-2023

21. KS/2019:204
Styrelsens i Kommunassurans Syd Försäkrings AB uttalande om verksamheten för 
2018

22. KS/2019:208
Svar på skrivelse angående poliskontoret i Burlöv

23. KS/2019:208
Bilaga till skrivelse angående poliskontoret i Burlöv - Utvärdering av inkomna 
synpunkter kring öppethållande av poliskontoret i Burlöv
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Regionala 
utvecklingsnämnden 
 YTTRANDE  
Emmy Harlid Westholm 
Avdelningen för regional utveckling 
Tel: 040 67 53 359 
emmy.harlidwestholm@skane.se 

Datum 2019-04-11 
Dnr       1900038 
 
 
 

1 (36) 
 

 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
Telefon (växel): 044-309 3000 
Internet: www.skane.se 

 

 

 
Prioriteringar för Skånes framtida regionala tillväxtarbete 
 
Med hänvisning till Regeringsbeslut 2018-11-01 N2018/05320/RTS vill 
Region Skåne överlämna följande analys av samhällsutmaningar och 
identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i  
Skåne, inklusive sammanhållningspolitiken 2021-2027.  
 
Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Det Öppna 
Skåne 2030. Strategin syftar till att skapa en målbild över hur Skåne långsiktigt 
bör utvecklas och utgör även grund för genomförandet av sammanhållnings-
politiken. RUS innehåller fem ställningstaganden.1 I Skåne pågår just nu en 
översyn av RUS, i dialog med samtliga kommuner och andra nyckelaktörer. 
Nedanstående analys kommer ingå som en viktig komponent i revideringen. 
 
Utifrån en analys av utvecklingen i Skåne har fem särskilda utmaningar för en 
hållbar regional tillväxt identifierats:  
 

 Demografisk utveckling  
 Låg förvärvsgrad och växande klyftor 
 Bristande infrastruktur 
 Låg produktivitet och tillväxt 
 Klimatförändringar och miljö 

I framtagandet har ett skriftligt samråd skett med kommunerna i Skåne, 
statliga myndigheter samt representanter från näringslivet och civilsamhället 
om Skånes utveckling. Region Skåne kan efter en sammanvägning och 
tolkning av 32 inkomna remissvar sammanfatta Skånes 
huvudprioriteringar för det framtida regionala tillväxtarbetet till:  
 

 Fler i arbete och stärkt produktivitet 
 Binda samman arbetsmarknaden  
 Välmående människor och miljö  

                                                 
1 Skåne ska 1) erbjuda framtidstro och livskvalitet 2) bli en stark hållbar tillväxtmotor 3) dra nytta av sin 
flerkärniga ortstruktur 4) utveckla morgondagens välfärdstjänster 5) vara globalt attraktiv 

Enligt sändlista 
n.remissvar@regeringskansliet.se  
ina.berggard@regeringskansliet.se  
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Datum 2019-04-11   2 (36) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

I denna analys redovisas ett antal strukturella frågor kopplat till det framtida 
regionala utvecklingsuppdraget följt av de tre huvudprioriteringarna med 
tillhörande delprioriteringar. Därefter beskrivs hur prioriteringarna relaterar 
till sammanhållningspolitiken 2021-2027. Till sist beskrivs Region Skånes 
gränsöverskridande samarbete, samverkansbehov med statliga myndigheter 
samt hur prioriteringarna bidrar till en hållbar utveckling. Respektive 
redovisningspunkt presenteras utförligt i bilaga 1-4. 
 
Det framtida regionala utvecklingsuppdraget 

Hela Sverige är sedan årsskiftet indelat i en regional nivå med lagstadgat 
utvecklingsansvar. Region Skåne har 20 års erfarenhet av regionalt 
utvecklingsarbete och en verksamhet som sträcker sig över en mängd olika 
politikområden. Regionernas arbete kännetecknas av en bred ”underifrån-
process”, som engagerar och mobiliserar kommuner, privata aktörer, 
civilsamhället och myndigheter. 
 
Region Skåne ser behov av en heltäckande översyn av det regionala 
utvecklingsuppdraget. Det gäller såväl omfattning och förtydligande av 
uppdraget som finansiering och ekonomisk styrning. Detta ska ses mot 
bakgrund av de samhällsförändringar som skett sedan riksdagen 2003 
röstade igenom den proposition som ligger till grund för dagens regionala 
uppdrag. För att möta samtida samhällsutmaningar och samtidigt uppnå en 
hållbar regional utveckling krävs nya förutsättningar för det regionala 
tillväxtarbetet. Nedan beskrivs perspektiv som särskilt bör beaktas: 
 

 Regional tillväxtpolitik behandlas idag som ett eget nationellt politikområde 
med styrning genom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
regionala anslag. Region Skåne välkomnar den kommande översynen av 
utgiftsområde 19 men anser att utredningen bör vidgas till att inkludera hela 
styrsystemet. Dagens regioner behöver förhålla sig till fler politikområden 
än de som drivs via Näringsdepartementet, vilket bör återspeglas i det 
regionala utvecklingsuppdraget. Den framtida regionala tillväxtpolitiken 
behöver formas gemensamt av stat och region med utgångspunkten att god 
regional utveckling är grunden för hela Sveriges utveckling. I förlängningen 
kan det innebära att stat och region tillsammans formar villkorsbeslutet, 
utifrån varje regions prioriteringar. 

 Region Skåne efterfrågar ett utökat mandat för de regionalt 
utvecklingsansvariga vad gäller kompetensförsörjning. Region Skåne delar 
arbetsmarknadsutredningens bedömning att nuvarande styrning behöver 
förtydligas för att skapa nödvändiga regionala effekter. Inflytande över 
utbud, dimensionering, innehåll och fördelning av medel i 
utbildningsystemets olika delar måste kopplas till respektive regions 
specifika utmaningar. Region Skåne blir gärna pilotregion för att ta fram en 
regional kompetensförsörjningsplan som genomförs med nationella medel. 

 Landsbygdsutveckling är idag en viktig del av det regionala 
utvecklingsuppdraget. Samtidigt återfinns de flesta verktyg för insatser på 
området hos statliga myndigheter. Ansvar och mandat för 
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landsbygdsutveckling bör förtydligas inom det regionala uppdraget, för att 
skapa förutsättningar för en sammanhållen utveckling i stad och landsbygd.  

 Arbetet med strukturfonderna måste kopplas ännu tydligare till dagens 
regionala och lokala förutsättningar. Regionalfonden, Socialfonden och 
Landsbygdsprogrammets delar som rör landsbygdsutveckling måste 
tydligare samordnas och integreras med det regionala tillväxtarbetet. 

 FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 har många beröringspunkter med 
det regionala tillväxtarbetet. I sitt slutbetänkande föreslår Agenda 2030-
delegationen att länsstyrelserna ska tilldelas ansvaret för samordning och 
informationsspridning av agendan på regional och lokal nivå. Region Skåne 
ser att det regionala samordningsansvaret bör läggas, helt eller delvis, på 
regionerna i syfte att underlätta det operativa arbetet med att målen uppnås. 
Genomförande och uppföljning måste ske i samverkan mellan Region 
Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna. 

 
Huvudprioritering: Fler i arbete och stärkt produktivitet  
Genom att öka Skånes innovativa förmåga, stärka och utveckla det 
befintliga näringslivet, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och 
bygga en stark utbildningsregion kan fler komma i arbete och 
produktiviteten i Skåne öka. Skåne behöver stärka möjligheterna till ett 
livslångt lärande och dra bättre nytta av sin unga och internationella 
befolkning. Nedanstående delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
Utveckla Skåne genom Smart specialisering 

 Utveckla Skånes styrkeområden 
 Utveckla ett innovativt hälsosystem 
 Utveckla ett innovativt livsmedelssystem 
 Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV 

 
Stärk företagens konkurrenskraft och säkra kompetensförsörjningen 

 Öka hållbarhet, omställningsförmåga och digitalisering i näringslivet  
 Öka internationaliseringen i näringslivet 
 Skapa en stark utbildningsregion utifrån skånska kompetensbehov 
 Öka sysselsättningsgraden hos utrikes födda och nyanlända 
 Utveckla talangattraktion och förbättra mottagandet 

 
Huvudprioritering: Bind samman arbetsmarknaden 
Genom att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, utveckla 
möjligheten att bo och verka i hela Skåne samt stärka stad och landsbygd 
utifrån sina respektive behov säkerställs en hållbar utveckling för invånare i 
hela regionen. Nedanstående delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
Stärk Skånes flerkärniga ortsstruktur 

 Utveckla storstad och landsbygd i ett regionalt helhetsperspektiv 
 Ta fram en regionplan som stärker Skåne 
 Säkra fortsatt bredbandsutbyggnad i Skåne 
 Säkra regional elförsörjning  
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Utveckla ett hållbart skånskt transportsystem 

 Utveckla pendlings- och cykelmöjligheterna i hela Skåne 
 Utveckla Skåne till en hållbar gods- och logistikregion  
 Prioritera utbyggnad av planerad höghastighetsbana 
 Förverkliga nya Öresundsförbindelser genom smarta 

finansieringslösningar 
 
Huvudprioritering: Välmående människor och miljö 
Genom att arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa kan fler människor 
må bättre och känna inkludering i framtiden. Det är viktigt att agera 
kraftfullt för att lösa Skånes miljöutmaningar. Långsiktig bostadsförsörjning 
och markanvändning är angelägna frågor som påverkar människors och 
miljöns välmående. Nedanstående delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
Stärk skåningarnas livskvalitet 

 Bättre hälsa för fler – utveckla framtidens hälsosystem  
 Säkra en bättre balans på bostadsmarknaden 
 Förbättra integrationsprocesser, öka inkludering och tillitskänsla 
 Stärk kulturens roll för livskvalitet och regional utveckling  

 
Utveckla lösningar på klimat- och miljöutmaningar i Skåne 

 Anpassa Skåne till ett förändrat klimat 
 Säkra en hållbar mark- och vattenanvändning  
 Säkra omställningen till fossilfria drivmedel 
 Främja hållbart resande  

 
 
Sammanhållningspolitiken 2021-2027 

Sammanhållningspolitiken har en viktig roll för att skapa sysselsättning och 
tillväxt i Skåne. Region Skåne ser att sammanhållningspolitiken kommer 
vara lika betydelsefull framöver i genomförandet av RUS och för 
prioriteringarna ovan. Följande aspekter bör särskilt betonas: 
 

 Region Skåne ser investeringsbehov inom fler områden än de som 
föreslås i EU-kommissionens landrapport för Sverige, exempelvis 
för grön omställning av transportsektorn, bredband, hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledd utveckling. Nationell och regional 
nivå bör tillsammans hitta alternativ finansiering för prioriteringar 
som inte omfattas av den framtida sammanhållningspolitiken. 

 Kommande EU-program måste utformas utifrån regionala och lokala 
behov och det är därför fortsatt viktigt att det finns en flexibilitet för 
regionerna att välja vilka tematiska mål som ska kunna finansieras. 

 Principen om flernivåstyre bör regleras inom ramen för en juridiskt 
bindande överenskommelse på europeisk eller nationell nivå, som 
inkluderar såväl ESI-fonderna som europeiska jordbruksfonden. 

 Region Skåne vill ansvara för framtagandet av 
regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge samt för Interreg ÖKS. 

313



Datum 2019-04-11   5 (36) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 Region Skåne ser att kommande nationella socialfondsprogram 
måste ha en tydlig regional koppling och förankring. Region Skåne 
bör därför involveras tidigt i processen, i omvärldsanalysen och i 
framskrivningen av programmet. Region Skåne bör också leda 
framtagandet av den regionala handlingsplanen.  

 Region Skåne önskar en så transparent programskrivningsprocess 
som möjligt, med en tydlighet kring roller, ansvarsfördelning, 
tidplan och leveranser. Exempelvis bör regionerna i god tid få ta del 
av förslag till valbara indikatorer och ha möjlighet att påverka 
indikatorer i kommande program.  

 Det bör finnas en högre flexibilitet och möjlighet att använda 
socialfonden för att stärka spetskompetens och rusta regionen för 
framtiden inom Skånes utpekade styrkeområden. 

 Region Skåne efterfrågar formella regionala kontaktpunkter som kan 
vara förvaltande myndigheters och sekretariatens förlängda arm. 

 För Skånes utveckling är det viktigt att behålla möjligheten till 
samarbete över sjö- och havsgränser i kommande Interreg-program. 

 En eventuell minskning av EU-finansiering från 50 till 40 procent 
inom regional- och socialfonden måste kompenseras upp till 50 
procent från nationell nivå.  

 Samverkan med andra svenska regioner, både angränsande och i hela 
Sverige samt internationellt, behöver underlättas i kommande EU-
program.  

 Region Skåne välkomnar EU-kommissionens föreslagna 
regelförenklingar. Därtill behöver relevanta förenklingsåtgärder 
vidtas inom de nationella systemen för programgenomförande. En 
förenkling för projektaktörer skulle vara att införa en förvaltande 
myndighet för de nationella och regionala programmen. 

 Region Skåne anser att Smarta specialiseringsstrategier bör tas fram 
på NUTS3-nivå. Kraven på Smart specialisering i kommande 
regionalfondsprogram behöver tydliggöras, exempelvis hur flera 
regioners S3-strategier ska hanteras inom samma programområde.  

 Landsbygdsprogrammet och Leader bör tydligare kopplas till lokala 
och regionala utvecklingsstrategier. Region Skåne ser gärna att 
regionerna får en samordnande roll för framtagande av regionala 
handlingsplaner som utveckling av de regionala serviceprogrammen.  

 
 
Gränsöverskridande samarbete, samverkansbehov 
med statliga myndigheter och hållbar utveckling 

Gränsregionalt samarbete 
Samarbete med andra regioner i såväl Sverige, angränsande länder och i 
inom hela EU är en viktig utgångspunkt i det skånska utvecklingsarbetet. 
Skånes närhet till Köpenhamn, Hamburg och Europa skapar dessutom unika 
förutsättningar ur ett svenskt perspektiv.  
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Öresundsintegrationen är avgörande för Skåne och innebär en stor 
utvecklingspotential. För Skånes och Sveriges framtida utveckling är 
följande särskilt viktigt att:  

 Det finns ett fortsatt starkt nationellt engagemang för att utveckla det 
gränsregionala samarbetet. Arbetet med att ta bort gränshinder 
behöver fortsätta kraftfullt.  

 Det finns ett gränsöverskridande helhetsperspektiv där 
myndigheternas planering sträcker sig över nationsgränsen. Detta 
gäller inte minst infrastrukturplanering, men även lagstiftning kring 
arbetsmarknad och socialförsäkring. 

 Statistikutbytet mellan de nordiska ländernas myndigheter återupptas.  
 I ljuset av de danska regionernas ovissa framtid, säkerställa att 

relevanta samarbetsytor med Danmark finns etablerade även framåt.  
 

Närheten till Tyskland och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen 
innebär stora möjligheter som är starkt kopplade till de skånska 
prioriteringarna. Viktiga samverkansområden är infrastruktur och grön 
tillväxt. Det finns också en stor potential i utökat samarbete inom forskning 
och innovation.  
 
Behov av samverkan med statliga myndigheter 
Region Skåne tillsammans med flera skånska aktörer välkomnar ett tätare 
och mer långsiktigt samarbete mellan lokal, regional och nationell nivå. 
Detta gäller bland annat att: 
 

 Säkerställa att alla aktörer arbetar gemensamt mot prioriterade mål, 
bland annat inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. 

 Skapa utökad dialog om hur målkonflikter och avvägningar mellan 
olika intressen hanteras. Idag företräder olika myndigheter olika 
intressen, och skånska aktörer ställs ibland inför svårförenliga krav. 

 Myndighetssamverkan förstärks inom områden där kommuner och 
regionala aktörer påverkas men inte har inflytande. Ett exempel är 
utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen 
Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna. 

 Ökad samordning mellan aktörer inom utbildning, validering och 
kompetensförsörjning. Det gäller bland annat Arbetsförmedlingen, 
Skolverket, MYH, kommuner och lärosäten. Arbetsförmedlingens 
ändrade uppdrag innebär nya krav på koordinering mellan aktörerna.  

 Framtida planering av infrastrukturprojekt sker i en större 
samordning och i en tätare dialog mellan Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunerna. 

 
Prioriteringarnas bidrag till hållbar regional utveckling  
Genomförandet av RUS och de utpekade prioriteringarna ovan förutsätter 
att det regionala utvecklingsarbetet sker på hållbart sätt. Region Skåne ser 
positivt på att EU-kommissionens förslag till förordningarna för EU-fonder 
tar avstamp i hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom att anlägga ett 
brett hållbarhetsperspektiv på alla styrnivåer säkerställs att det kommande 
utvecklingsarbetet blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 
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Bilaga 1 – Samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och 
utveckling i Skåne  
 
Skånes regionala utvecklingsstrategi belyser regionens utmaningar och 
möjligheter samt hur dessa bör utvecklas. Utifrån RUS har fem särskilda 
samhällsutmaningar för en hållbar regional tillväxt och utveckling i Skåne 
identifierats: 

 
 Demografisk utveckling  
 Låg förvärvsgrad och växande klyftor 
 Bristande infrastruktur 
 Låg produktivitet och tillväxt 
 Klimatförändringar och miljö 

 
Demografisk utveckling  
Skåne har en snabbt växande befolkning. Företrädesvis ökar andelen barn 
och äldre. Därmed ökar också försörjningsbördan, och den vårdtunga äldre 
åldersgruppen växer. Det leder till fler patienter med kroniska sjukdomar 
och komplexa vårdbehov. Att möta detta är en utmaning för hälso- och 
sjukvården samt omsorgen. Utvecklingen ökar betydelsen av att arbeta 
preventivt, exempelvis genom tidiga investeringar i hälsa.  
 
I jämförelse med många andra regioner har Skåne en relativt ung 
befolkning. Det beror på positiva födelsetal och en stor invandring. Rent 
demografiskt har Skåne bättre förutsättningar än många andra regioner för 
att hantera en åldrande befolkning. Men på grund av att många står utanför 
arbetsmarknaden drar inte Skåne nytta av den goda åldersstrukturen fullt ut. 
 
Låg förvärvsgrad och växande sociala klyftor 
Skåne har lägst förvärvsgrad i landet. Sysselsättningsutvecklingen i länet är 
visserligen stark, men den växer i samma takt som befolkningen vilket 
innebär att förvärvsgraden inte ökar. Detta gör att Skåne har en låg 
skattekraft. För att klara av att finansiera välfärden framöver behöver fler 
komma i arbete.  
  
En anledning till den låga förvärvsgraden är en stor utrikes född befolkning 
som varit i Sverige en relativt kort tid och som ännu inte etablerat sig på 
arbetsmarknaden. Gapet i förvärvsgrad mellan inrikes födda och utom-
europeiskt födda är 30 procentenheter. Särskilt kvinnor i denna grupp möter 
höga trösklar för att komma in på arbetsmarknaden. Andelen utrikes födda 
barn som klarar grundskolan är också lägre än för inrikes födda.  
 
I ett bredare perspektiv finns en utmaning i växande sociala klyftor, 
segregerade bostadsområden och ökade skillnader i hälsa mellan grupper. 
Skillnaderna i medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper har 
ökat sedan början av 1990-talet, och hälsotillståndet i termer av olika 
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kroniska sjukdomar och dödlighet hänger samman med socioekonomisk 
status och position på arbetsmarknaden. Både livsvillkor och levnadsvanor 
behöver adresseras för att möta dessa utmaningar. En oroande utveckling är 
också en ökad psykisk ohälsa, särskilt hos den unga befolkningen i Skåne. 
 
Bristande infrastruktur 
Skåne är en starkt växande region med en stor transittrafik. En stor del av 
trafiken mellan Skandinavien och kontinenten passerar regionen. Eftersatt 
underhåll och en hård belastning på väg och järnväg gör att behovet av 
transporter inte kan tillgodoses. Det leder till trafikstörningar som drabbar 
både passagerar- och godstrafiken, med negativa ekonomiska konsekvenser 
regionalt såväl som nationellt. Investeringar i transportsystemet behövs för 
att klara det ökade transportbehovet i Skåne och i Sverige. En ytterligare 
dimension är Öresund. Tillgängligheten och integrationen med Köpenhamns 
arbetsmarknad är viktig för att utveckla södra Sverige. På senare år har 
Öresundsintegrationen bromsat in, bland annat på grund av gränskontroller.  
 
För en hållbar regional utveckling är behovet stort av infrastruktur- och 
kollektivtrafikinvesteringar som binder samman Skåne. Det finns stora 
strukturella skillnader mellan östra Skåne som inte har hängt med i 
utvecklingen av näringslivet som blir allt mer tjänstebaserat, och västra 
Skåne där Malmö-Lunds kunskapsintensiva näringsliv driver på 
sysselsättningsutvecklingen. För att jämna ut dessa förutsättningar behövs 
en bättre infrastruktur. Idag sker endast 15 procent av personresorna i 
regionen med kollektivtrafik, betydligt mindre än i övriga storstadsregioner. 
Potentialen att öka pendlingen med kollektivtrafik är stor. För att kunna bo 
och verka i hela Skåne behövs utbyggd digital infrastruktur på landsbygden.  
 
Låg produktivitet och tillväxt 
Skåne har en svagare tillväxt av bruttoregionalprodukten per invånare än 
övriga storstadsregioner. Utvecklingen kan till del förklaras av att stora 
företag lämnat regionen eller dragit ned verksamhet. Men också av färre 
stora kunskaps- och teknikintensiva företag och en mindre gynnsam 
branschstruktur än exempelvis Stockholm. Samtidigt har Skåne också 
många styrkor. Regionen är hemvist åt flera stora globala företag och har 
Nordens största flygplats och Köpenhamn på andra sidan sundet. Det finns 
flera lärosäten med världsledande forskning och forskningsanläggningarna 
ESS och MAX IV som innebär stor potential. 
 
En annan utmaning för skånsk produktivitet och tillväxt är att hantera 
strukturomvandling. Digitalisering och automatisering har effekter på både 
tjänstesektorns och industrins efterfrågan på arbetskraft. Individer och 
företag behöver kunna ställa om till ny efterfrågan, ny teknik och nya 
arbetssätt. Livslångt lärande är en viktig del för att hantera pågående 
strukturomvandling. Kompetensförsörjningen i Skånes arbetsliv behöver 
förbättras. Utmaningen handlar i hög grad om att för få söker till eller 
slutför de utbildningar som leder till yrken där det finns brist på personal. 
Individers val av utbildning följer ofta traditionella könsmönster och 
arbetsmarknaden är fortsatt tydligt könsuppdelad.  
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Klimatförändringar och miljö 
Skånes utveckling behöver ske inom hållbara ekologiska ramar. Dagens 
alarmerande miljöproblem är en konsekvens av de konsumtions- och 
produktionsmönster som följer en ökad levnadsstandard globalt. För Skånes 
del får detta konsekvenser som stigande havsnivåer och ökad risk för 
översvämningar vid kusterna. Klimatutmaningarna ställer även nya krav på 
livsmedelsproduktion i regionen, vilken också är en nationell angelägenhet.  
 
Skåne förväntas inte nå något av de regionala miljömålen till år 2020, vilket 
visar att klimat och miljöfrågor behöver adresseras mer kraftfullt. De 
skånska utsläppen domineras av sektorerna energiförsörjning och transport, 
vilka står för cirka 65 procent av utsläppen. Växthusgasutsläppen från 
konsumtion och transporter behöver minska, fler resor bör ske till fots, med 
cykel eller via kollektivtrafik. Vidare behöver energianvändningen 
reduceras och andelen förnybar energi öka.  
 
Skåne står också inför utmaningar på elförsörjningsområdet. Växande 
befolkning, urbanisering och ökad elanvändning i näringslivet påverkar det 
framtida elbehovet. Nationellt finns två stora utmaningar i elnätet vilket 
särskilt påverkar växande storstadsregioner. På kort sikt finns det risk för 
kapacitetsbrist samtidigt som investeringsbehoven i elnäten bedöms bli 
mycket stora kommande år. På lång sikt är det en utmaning att ställa om till 
ett klimatanpassat energisystem. 
 

318



Datum 2019-04-11   10 (36) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

Bilaga 2 – Skånes prioriteringar för det framtida 
regionala tillväxtarbetet 
 

Huvudprioritering: Fler i arbete och stärkt produktivitet  

Denna prioritering relaterar främst till den regionala utvecklingsstrategins 
ställningstagande: Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor samt Skåne 
ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. Genom att öka Skånes innovativa 
förmåga, stärka och utveckla det befintliga näringslivet, förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden och bygga en stark utbildningsregion kan 
fler komma i arbete och produktiviteten i Skåne och i Sverige öka. Skåne 
behöver också stärka möjligheterna till livslångt lärande och dra bättre nytta 
av sin unga, växande och internationella befolkning. Nedanstående 
delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
Utveckla Skåne genom Smart specialisering  

 
 Utveckla Skånes styrkeområden  

Forskning och innovation är starkt i Skåne, men flera stora bolag har gjort 
kraftiga nerdragningar vilket påverkat privata investeringar i forskning och 
utveckling och därmed den skånska produktiviteten. Region Skåne arbetar 
med Smart specialisering (S3) som metod, för att ta fram regionens 
innovationsstrategi och som vägledning i det regionala innovationsarbetet. 
Det är ett viktigt verktyg för att adressera och stimulera innovation som på 
lång sikt ska främja produktivitet och tillväxt.  
 
Genom Smart specialisering identifieras Skånes viktigaste styrke- och 
utvecklingsområden, och aktörer mobiliseras för att tillvarata potentialen 
inom dessa. Detta är tematiska områden som personlig hälsa, smarta 
hållbara städer, smarta material, livsmedel, IKT, livsvetenskaperna och 
förpackningsindustri. Inom ramen för Skånes innovationsområden, kommer 
Region Skåne samla aktörer för att gemensamt arbeta med olika metoder för 
utmaningsdriven logik som adresserar samhällsutmaningar. Arbetet bedrivs 
med regionala partners, men också med partners från andra svenska 
regioner, inom EU och internationellt.  
 
Social innovation kan bidra till att lösa flera av Skånes utmaningar inom 
välfärdssektorn, integration, livslångt lärande och psykisk ohälsa. Framöver 
behövs insatser för att utveckla olika metoder för hur man mer konkret kan 
arbeta tillsammans mellan sektorer och branscher för att uppnå lösningar på 
samhällsutmaningar. Metoderna bygger ofta på designprocesser med 
brukaren i fokus, tydliga effektmål och prototypande. I Skåne har flera 
sociala företag utvecklats som bidrar till att lösa ovanstående utmaningar. 
Framöver behövs stöd för att göra företagen affärsmässiga, tydligare regler 
för upphandling av sociala innovationer med fokus på effekt och ett ökat 
och förenklat samarbete med och mellan myndigheter. 
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Systemisk innovation blir allt viktigare för att driva innovation och tillväxt 
och för att lösa samhällsutmaningar. Detta kräver breda 
samarbetskonstellationer som driver på innovation. Företag behöver i större 
utsträckning stöd för att utveckla innovationer i test- och pilotanläggningar 
och genom samverkan i kunskapsinstitutioner. Skåne har färre testbäddar, 
och en låg närvaro av forskningsinstitut. Det finns också relativt få statliga 
bolag och myndigheter i Skåne. Det är önskvärt med fler testbäddar, 
forskningsinstitut och behovsdriven forskning inom livsvetenskaperna, 
livsmedel, IKT och energi, men också lokalisering av myndigheter inom 
dessa områden till Skåne. 
 
För att utveckla styrkeområdena och näringslivet i allmänhet behöver 
entreprenörskap främjas. Det kan underlättas genom ett effektivt stödsystem 
för innovation. Detta kräver en bättre koordinering av lokala, regionala och 
nationella insatser samt en gemensam agenda för utveckling av inkubatorer 
och science parks. Nationella myndigheter bör komplettera regional och 
lokal finansiering på området, exempelvis genom ett nationellt program.  
 

 Utveckla ett innovativt hälsosystem  
Skåne har ett avancerat Hälso- och sjukvårdssystem, med många privata och 
offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer, samt leverantörer av teknik och 
tjänster, som möjliggör bättre hälsa hos befolkningen. Region Skåne 
genomför nu ett genomgripande skifte till ett avancerat digitalt vårdsystem.  
 
Satsningar på digitalisering som verktyg i vården och preventiva och 
promotiva vårdinsatser är viktiga nyckelfaktorer för att hantera 
samhällsutmaningar inom hälsa och åldrande befolkning. Samtidigt kan det 
vara en möjlighet för att återvitalisera Skånes livsvetenskapssektor. Hittills 
har det varit en svag omställning inom denna sektor från läkemedel till 
prevention. För att möta detta samlar sig Skånes aktörer inom ramen för det 
smarta specialiseringsarbetet för att: 
 

- Ta fram nya tjänster för hälsovård. 
- Undersöka och etablera nya former för riskkapital till life science-

bolag, och speciellt för uppskalningsfas. 
- Stöd för att ta fram nya affärsmodeller för behandlingsmetoder inom 

genetik, cell- och genterapi.  Dessa är kostsamma och det osäkert hur 
behandlingar och utveckling ska finansieras i framtiden. 

- Förändra datalagstiftningen för att fullt ut tillvarata möjligheterna 
med det digitala skiftet inom HoS. 

- Koppla ihop biobanker och datadelning. 
- Utveckla testbäddar, klinisk prövning, regelverk och kompetenser. 

 
 Utveckla ett innovativt livsmedelssystem 

I Skåne är förutsättningarna för livsmedelsproduktion väldigt goda. 
Produktionsvärdet på åkrarna är mycket högt och regionen är viktig för hela 
landets livsmedelsproduktion. Skåne står för nära en fjärdedel av landets 
totala produktionsvärde inom primärproduktionen. Skåne har också en 
framträdande förädlingsindustri och världsledande forskning och utbildning 
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inom livsmedel, material, gastronomi, miljö samt trädgårds- och 
animalieproduktion. Skåne har goda förutsättningar: råvaror, företag, 
stödjande branscher, närhet till marknaden, utbildning, forskning, 
innovationssamarbeten och politisk vilja.  
 
Trots denna starka position är läget inom flera områden allvarligt. 
Förädlingsledet och primärproduktionen i Skåne utvecklas sämre än i övriga 
riket. Stora livsmedelsföretag och FoU-satsningar har flyttat sin verksamhet 
utomlands. Av de som är kvar har många låg beställar- och mottagar- 
kapacitet för forskning och utveckling. Maktförhållandena i den nuvarande 
livsmedelskedjan är ojämlika och primärproducenterna är många gånger 
långt ifrån marknad och konsumenter.  
 
För att agera på detta samlar sig aktörer i Skåne kring en regional 
livsmedelsstrategi som ligger i linje med den nationella. Den inkluderar 
satsningar på att utveckla: 
 

 Regler och villkor som stödjer ett konkurrenskraftigt, lönsamt, 
hållbart och långsiktigt livsmedelssystem i Skåne.  

 Ett internationellt ledande koncept för hållbara och cirkulära 
livsmedelssystem i Skåne.  

 Skåne till en internationell nod för hälsa, nutrition och hållbar mat.  
 Skåne till en internationell nod för en digital konsumentmarknad och 

produktionssystem.  
 Skåne till ett internationellt kunskapscentrum för framtidens 

livsmedelsproduktion, mat, hälsa och hållbarhet.  
 

 Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV  
Uppbyggnaden av ESS och MAX IV innebär att två internationella 
forskningsanläggningar i världsklass utvecklas i Skåne. Deras potential för 
Sverige måste tas tillvara fullt ut. Det är viktigt att deras nationella betydelse 
uppmärksammas och att de blir en fundamental del av det nationella arbetet 
för Sveriges attraktivitet som forskningsnation. Det behövs en samlad 
nationell och regional satsning på: 
 

 Ökad interaktion mellan anläggningarna, offentlig sektor och 
näringslivet.  

 Utveckling av ekosystemet av företag och organisationer runt ESS 
och MAX IV. 

 Regionala instegsmilj�r som s��er a��ndare att ut��a 
experiment i ESS och MAX IV.  

 Etablera samarbetsytor mellan näringslivet och industrinära 
forskning, som utvecklingen av funktionen industriellt 
användarkontor.  

 Stimulera skånska aktörers involvering i instrument- och 
strålrörsutveckling i linje med en långsiktig målbild och strategi.  

 Verka för att Sverige tillsammans definierar strategiskt viktiga 
områden för forskning, utbildning och innovation inom ramen för 
dessa forskningsmiljöer.  
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 Utveckla Science Village Scandinavia som forsknings- och 
innovationsarenan mellan ESS och MAX IV.  
 

Insatser behöver ske i strategisk samverkan mellan regionala och nationella 
parter. SWEbeams rapport pekar bland annat på behovet av en nationell 
implementeringsplan för ESS och MAX IV.  
 
 
Stärk företagens konkurrenskraft och säkra 
kompetensförsörjningen  
 

 Öka hållbarhet, omställningsförmåga och digitalisering i näringslivet  
Skåne står inför stora utmaningar vad gäller att stimulera framväxten av ett 
hållbart näringsliv som värnar värdefulla naturresurser och som genererar 
morgondagens lösningar på de stora samhällsutmaningarna, exempelvis 
miljö- och klimatpåverkan. Att på regional nivå stötta företag att utveckla 
hållbara affärsmodeller bidrar till att små och medelstora företag stärker sin 
tillväxt och konkurrenskraft. Detta medverkar också till att stärka de fyra 
perspektiven inom Smart Industri: Industri 4.0, Hållbar produktion, 
Kunskapslyft industri, Testbädd Sverige.  
 
Ett antal frågor är viktiga för att säkerställa skånskt näringslivs 
omställnings- och innovationsförmåga, t.ex. digitalisering, 
innovationsledning och omställning till mer miljö- och klimatvänliga 
processer. Inom ramen för digitalisering är Digitala innovationshubbar ett 
intressant initiativ från EU-kommissionen som syftar till att skapa ett 
europeiskt nätverk av testmiljöer och expertis som gör det möjligt att 
utveckla och testa digitala innovationer. I Skåne verkar ett antal 
klusterorganisationer för etablerandet av en sådan hubb som kan stötta 
skånska företags digitalisering. Region Skåne tillsammans med flera 
klusterorganisationer i regionen, ser behov av framtida 
finansieringslösningar för denna etablering.  
 
Sammantaget ser Region Skåne behov av ett tätare och mer långsiktigt 
samarbete mellan regional och nationell nivå i dessa frågor. Idag initieras 
många satsningar från nationell nivå. Dock är de ofta av kortsiktig karaktär, 
projektbaserade och med korta finansiella ledtider, och inte anpassade efter 
regionala förutsättningar. Det är önskvärt att ansvariga nationella 
myndigheter anlägger ett mer långsiktigt perspektiv samt förenklar 
genomförande och återrapportering av insatserna. Vi har sett en positiv 
utveckling där insamling av regionala erfarenheter har genomförts vid 
framtagande av nationella strategier och initiativ. Vi vill understryka att det 
är av stor vikt att det arbetssättet fortsätter och vidareutvecklas. 
 

 Öka internationaliseringen i näringslivet 
Goda förutsättningar för internationalisering och exportförmåga bidrar till 
långsiktig konkurrenskraft och utveckling i det skånska näringslivet. Det 
statliga främjandet av näringslivets export och internationalisering ska enligt 
regeringen särskilt stödja små och medelstora företag med information om 
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export, internationalisering, marknader, finansieringslösningar och garantier 
med mera. Utifrån regeringsuppdrag och Sveriges exportstrategi 
processleder Region Skåne regional exportsamverkan genom Exportcentrum 
Skåne. Syftet är att bidra till att fler företag i regionen ska kunna ta del av 
exportrelaterad information och få kontakt med rätt exportfrämjande 
organisation genom en ”no wrong door” princip. Denna samverkan ska 
långsiktigt leda till att internationaliseringsgraden och exportförmågan hos 
små och medelstora företag i Skåne ökar.  
 
För att på bästa sätt leda detta arbete behövs en regional delaktighet i statens 
dialog med nationella myndigheter som deltar i det regionala 
utvecklingsarbetet, exempelvis organisationerna inom Regional 
Exportsamverkan. Bristande nationell samverkan mellan departement 
försvårar det regionala utvecklingsarbetet. 
 

 Skapa en stark utbildningsregion utifrån skånska kompetensbehov  
För att utbildningsutbudet bättre ska motsvara arbetsgivarnas 
kompetensbehov behövs ett stärkt regionalt inflytande över regional 
utbildningsplanering och dimensioneringen av yrkeshögskole-, högskole-, 
gymnasie- och vuxenutbildning. De YH-utbildningar som beviljas till 
Skåne, måste tydligare överensstämma med de skånska prioriteringarna 
kring kompetensbehov. Utbudet av Yrkesvux-utbildningar behöver breddas, 
stärkas och synliggöras främst inom det tekniska området. Utbudet av 
utbildningar måste också samordnas med arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsutbildningar, för att på bästa sätt svara mot arbetsgivarnas 
behov av kompetens.  

 
En föränderlig arbetsmarknad kräver flexibilitet och aktiva insatser för att 
stärka det livslånga lärandet. Validering och vidareutbildning behöver i 
större utsträckning kunna ske både inom Yrkesvux och YH-utbildningar. 
Lärosätena behöver öppnas upp för vidareutbildning i form av kortare kurser 
med upplägg anpassat för yrkesverksamma. Även påbyggnadsutbildningar, 
exempelvis inom skånska styrkeområden kopplat till Smart specialisering, 
skulle kunna ge företagen stärkt konkurrenskraft. 

 
Många av de personer som står utanför arbetsmarknaden saknar 
gymnasieexamen och vuxna som vill läsa gymnasiekurser är oftast 
hänvisade till distansstudier. För att öka genomströmning i distansstudier 
kan lärcentrum spela en viktig roll. Tillgängligheten till utbildning på olika 
nivåer behöver spridas jämnare över Skåne och mer resurser bör allokeras 
till lärcentrumverksamhet. Söktrycket behöver också öka till utbildningar 
där arbetsgivare upplever stor brist. Insatser behövs för att synliggöra de 
möjligheter bristyrken erbjuder samt för att motverka könsbundna studie- 
och yrkesval. Individer, både ungdomar och vuxna, behöver god vägledning 
för att kunna fatta välgrundade studie- och yrkesval. Sammantaget 
välkomnar Region Skåne att kompetensförsörjningsfrågorna lyfts högt upp 
på agendan och att det blir en tydligare samordning mellan de tre 
politikområdena; arbetsmarknad, utbildning och näringsliv. 
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 Öka sysselsättningsgraden hos utrikes födda och nyanlända 
Skåne har landets lägsta sysselsättningsgrad. Det tar lång tid för nyanlända 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Många arbetsgivare har svårt att 

rekrytera rätt kompetens och främst efterfrågas personer med högre 

utbildning. Utbudet av arbetstillfällen som inte kräver yrkesutbildning är 
begränsat och det finns risk för undanträngningseffekter då nyanlända med 
akademisk utbildning tar jobb på en lägre kvalifikationsnivå. 
 

En stor del av de som är inskrivna i etableringsuppdraget i Skåne har 

eftergymnasial utbildning. Nyanlända akademiker har stor potential att 

etablera sig på arbetsmarknaden. En orsak till att många akademiker 

befinner sig utanför arbetsmarknaden är att samma insatser ges till alla 

”nyanlända”, en grupp som är väldigt heterogen. ”Lika för alla”-metoder är 

problematiska och kan förlänga processen för högt motiverade personer i 

efterfrågade yrken att snabbt komma i arbete. Inom kompetensplattformen i 

Skåne har en grupp arbetat med olika pilotprojekt för att ta fram metoder 

som kortar nyanlända akademikers väg till arbetsmarknaden och kartlagt 

hinder och åtgärdsförslag för snabbare etablering, exempelvis: 

 

 Ett utökat uppdrag till lärosäten för högutbildade migranter som inte 

har hunnit avsluta sin utbildning i hemlandet. 

 För akademiska yrken, förutom legitimationsyrken, behövs intensiva 

utbildningar förlagda till lärosäten och framtagna i samarbete med 

arbetsgivare. AFs resurser för arbetsmarknadsutbildningar måste 

kunna användas till detta. 

 Utrikes födda akademiker bör erbjudas möjlighet att studera svenska 

på ett lärosäte i upplägg och tempo anpassat för högutbildade. 

Betygsrätt i SFI bör därför kunna tilldelas lärosäten.   

 Specifika resurser bör tillföras lärosätena i regionen för att bygga ett 

gemensamt regionalt centrum för utrikes födda migranter som blir 

”en dörr in” för vägledning, validering, möten med yrkesverksamma, 

arbetsgivare, universitetslärare, frivilligorganisationer med flera som 

hjälper till med att skapa kontakter och göra välgrundade val om 

framtida studier och karriär. 

 

Då många arbetsgivare efterfrågar goda språkkunskaper och avslutad 
gymnasieutbildning vid rekrytering är en väl utvecklad och regionaliserad 
vuxenutbildning och validering, samt förenklade övergångar mellan SFI, 
yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar prioriterade utvecklingsområden. Det 
behövs också fortsatta insatser för att förändra strukturer och normer på 
arbetsmarknaden, exempelvis vid rekrytering.  
 
 Utveckla talangattraktion och förbättra mottagandet  
Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, de skånska lärosätena och 
många företag behöver rekrytera spjutspetskompetens som inte finns 
tillgänglig på den svenska arbetsmarknaden. För att locka till sig 
internationella talanger behöver Skåne vara en globalt attraktiv region vad 
gäller miljö, arbetsmarknad, service och mottagande. Här behövs förstärkta 
och samordnade insatser mellan lokal, regional som nationell nivå. 
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International Citizen Hub i Lund är en satsning som arbetat fram ett koncept 
för ett kvalificerat mottagande av talanger och medföljande. Initiativet, som 
finansieras av Lunds kommun tillsammans med Region Skåne och Malmö 
stad, behöver utvecklas i samarbete med tydliga nationella satsningar. 
 
 
Huvudprioritering: Binda samman arbetsmarknaden  

Denna prioritering relaterar främst till den regionala utvecklingsstrategins 
ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur. RUS 
betonar att Skånes unika variation av orter och städer och skogar, åkrar och 
hav inom en relativt liten yta med hög tillgänglighet gör regionen attraktiv. 
Skåne är samtidigt delat och består i princip av två arbetsmarknadsregioner. 
Genom att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, utveckla 
möjligheten att bo och verka i hela Skåne samt stärka stad och landsbygd 
utifrån sina respektive behov säkerställs en hållbar utveckling för invånare i 
hela regionen. Nedanstående delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
 
Stärk Skånes flerkärniga ortstruktur 
 

 Utveckla storstad och landsbygd i ett regionalt helhetsperspektiv  
Den flerkärniga ortstrukturen är en av Skånes styrkor och är också något 
som skiljer Skåne från andra storstadsregioner. Med sina många städer och 
tätorter har Skåne en tätare ortstruktur än andra delar av landet och de korta 
avstånden medför förutsättningar för god tillgänglighet. Trots detta har 
Skåne inte utvecklats såväl som det finns förutsättningar för och 
interaktionen mellan Skånes olika delar behöver förbättras. Målbilden är att 
Skåne ska fungera som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. 
Skånes kommuner har både uttalade stads- och landsbygdsutmaningar. I 
Malmö finns det exempelvis uttalade storstadsutmaningar, likt Göteborg och 
Stockholm samtidigt som det också finns landsbygdsområden med andra 
angelägna utvecklingsbehov. Det framtida regionala tillväxtarbetet måste 
adressera både de möjligheter och utmaningar som denna dynamik innebär.  
 

 Ta fram en regionplan som stärker Skåne  
Tillsammans med de skånska kommunerna arbetar Region Skåne för att 
skapa hållbara fysiska strukturer. Arbetet sker genom samplanering av 
bebyggelsestruktur med infrastruktur och grönstruktur i syfte att skapa 
attraktiva livsmiljöer. Detta är ett sätt att arbeta med regionala fysiska 
strukturer utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Från 1 januari 2019 
infördes nya bestämmelser i Plan- och bygglagen om regional fysisk 
planering som innebär att Region Skåne ska ta fram en regionplan. Att 
stärka och utveckla den skånska flerkärnigheten kommer att vara ett fortsatt 
centralt begrepp i regionplaneringen. Region Skåne välkomnar uppdraget att 
ta fram en regionplan vilket kommer att göras med utgångspunkt i 
nuvarande regionala strategier och i tät dialog med de skånska kommunerna, 
för att bli ett planeringsunderlag som kan användas av alla parter. 
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En hållbar mark- och vattenanvändning ska säkerställas genom en aktiv, 
medveten och långsiktig regional planering. Det gäller bland annat att skapa 
förutsättningar för ökat bostadsbyggande, koppla samman utvecklingen av 
bebyggelse och kollektivtrafik och samtidigt hushålla med den värdefulla 
åkermarken. 
 

 Säkra fortsatt bredbandsutbyggnad i Skåne  
Den ökande digitaliseringen i samhället ställer allt högre krav på tillgång till 
bredband med hög överföringshastighet. Möjligheten att koppla upp sig har 
stor betydelse för hur privatpersoner, näringsliv och föreningsliv kan nyttja 
digitaliseringens möjligheter. Under senare år har utbyggnadstakten ökat, 
både på landsbygd och i tätort, men den behöver öka ytterligare, särskilt på 
landsbygden, för att det regionala målet för år 2020 ska kunna nås. En 
anledning till att utbyggnaden på landsbygden ligger så långt efter är de 
höga anläggningskostnaderna. Här behövs både finansiella och strategiska 
insatser för att säkerställa en jämn fördelning av utbyggnad över hela länets 
yta. I nuvarande programperiod har Region Skåne arbetat med stöd av 
europeiska regionalfonden för att kartlägga behov av bredbandsutbyggnad i 
Skåne. Investering för bredband har funnits inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet. I kommande programperiod kommer Skåne 
fortsatt ha stora behov av investeringar i bredband.  
 

 Säkra regional elförsörjning  
Svenska kraftnät, som äger och utvecklar för det svenska stamnätet, har som 
mål att driftsätta en ny mottagarstation i Skåne. Dessvärre har projektet 
blivit kraftigt försenad och är en av anledningarna till att Skåne nu hotas av 
el-/effektbrist. Utöver det pågår planering för flera etableringar av större el-
intensiva anläggningar i Skåne, vilket påverkar behovet av el-energi 
ytterligare framöver. Ett exempel är elektrifieringen av stadstrafiken i 
Malmö, Landskrona, Trelleborg och Ystad samt att järnvägsnätet på vissa 
sträckor i Skåne är i behov av stora effektförstärkning, exempelvis 
fyrspårsutbyggnaden Malmö- Hässleholm. 
 
Det behövs ökad transparens för hur utbyggnaden av det nationella elnätet 
planeras. Planeringen av framtida nationella elnätsinvesteringar behöver ta 
hänsyn till regionala tillväxtpotentialer för att på så sätt säkerställa att 
framtida industrietableringar och andra investeringar möjliggörs i 
regionerna. En framtida möjlighet för att säkerställa detta skulle kunna vara 
att ge regionerna, i nära samarbete med kommunerna, ansvar för att ta fram 
regionala planer för det långsiktiga effektbehovet. Ett sådant uppdrag kan 
jämföras med det nuvarande uppdraget att ta fram regionala 
transportinfrastrukturplaner.  
 
 
 
 
 
 

326



Datum 2019-04-11   18 (36) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 
Utveckla ett hållbart skånskt transportsystem 
 

 Utveckla pendlings- och cykelmöjligheter i hela Skåne  
En väl utbyggd transportinfrastruktur av hög kvalitet är en nödvändig 
förutsättning för att binda samman Skåne. Med en tät ortstruktur finns goda 
möjligheter till ett ökat kollektivt resande och behoven av utökade 
pendlingsmöjligheter är stora i de skånska kommunerna och för 
näringslivet.  
 
Kollektivtrafiken växer i Skåne, resandet med lokal- och regionaltåg har 
mer än fyrfaldigats de senaste 20 åren. Samtidigt sker endast 15 procent av 
personresorna i regionen med kollektivtrafik, betydligt mindre än i övriga 
storstadsregioner. Genom ytterligare satsningar på kollektivtrafik stärks 
barn och ungas, samt äldres möjligheter att transportera sig samtidigt som 
arbetsmarknaden binds samman när tillgängligheten till arbetstillfällen ökar. 
Satsningar på Skånebanan samt Ystad-Österlenbanan är exempel på åtgärder 
som behövs för att öka tillgängligheten i öst-västlig riktning.  
 
Skåne har även höga ambitioner för cykelutveckling i regionen och ser 
behov av förändringar i planeringsprocesser och nationella styrmedel. Med 
ökade planeringsramar kan länsplaneupprättaren i nära samarbete med 
kommunerna prioritera cykelinfrastruktur genom statliga cykelvägar och 
statlig medfinansiering till kommunal cykelinfrastruktur. En effektivare 
cykelplanering kräver också lösningar av ett antal juridiska hinder, 
exempelvis kopplat till markåtkomst. 
 

 Utveckla Skåne till en hållbar gods- och logistikregion 
Skåne är en transitregion som binder samman Sverige med övriga Europa, 
vilket medför en hård belastning på regionens väg- och järnvägar. 
Väghuvudstråken är redan idag trängselutsatta samtidigt som 
vägtransporterna i Skåne förväntas öka i framtiden. Region Skåne ser 
sammantaget att det kommer krävas framtida åtgärder på de skånska 
vägarna, framförallt på E6. Även kapacitetsutnyttjandet på det skånska 
järnvägsnätet är mycket högt, och tio av landets hårdast belastade 
järnvägssträckor finns i Skåne. Även med planerade investeringar fram till 
år 2030 kommer järnvägen i Skåne inom en snar framtid vara svårt 
överbelastad. För att motverka kapacitetsbrist, flaskhalsar och 
underhållsbrist i det skånska järnvägsnätet behövs nya investeringar liksom 
utökade underhålls- och trimningsåtgärder.  
 
För att klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och 
nationella miljö- och klimatmål, behöver en betydligt större andel av godset 
genom Skåne transporteras effektivare, med sjöfart närmre sin 
slutdestination, på järnväg samt i fordon med fossilfria drivmedel.  De 
skånska hamnarna är en viktig del av hela gods och logistiksystemet och för 
att avlasta vägtransporterna.  
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 Prioritera utbyggnad av planerad höghastighetsbana 
Eftersom södra stambanan redan är mycket ansträngd är det högst prioriterat 
att den planerade höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska ha en så tidig 
byggstart som möjligt i planperioden 2022-2033. Med Skånebanans 
utbyggnad kopplas den nya stambanan tydligt till och stärker det regionala 
transportsystemet. Region Skåne förordar en lånefinansierad utbyggnad av 
den nya stambanan genom Sverige, för att säkerställa finansiering för andra 
behövliga insatser inom den befintliga infrastrukturen. 
 

 Förverkliga nya Öresundsförbindelser genom smarta 
finansieringslösningar  
Gränsöverskridande transporter är viktiga för Skåne som en gräns- och 
transitregion med stor andel av Sveriges import och export av gods samt 
betydande arbetsmarknadspendling över Öresund. Dagens system med 
endast en fast förbindelse – Öresundsbron – medför kapacitetsbegränsningar 
och sårbarheter i transportsystemet. Med Fehmarn Bält-förbindelsen 
förväntas också godsflödena till och genom Skåne att öka.  
 
Region Skåne ser ett behov av nya Öresundsförbindelser som skapar mer 
kapacitet för de gränsöverskridande transporterna samtidigt som sårbarheten 
minskar genom ökad redundans. I förverkligande av nya Öresunds-
förbindelser måste alternativa finansieringslösningar övervägas, i syfte att få 
en förbindelse på plats som kan möta framtiden ökande transportbehov.   
 

Huvudprioritering: Välmående människor och miljö  

Denna huvudprioritering relaterar främst till den regionala 
utvecklingsstrategins ställningstaganden: Skåne ska erbjuda framtidstro och 
livskvalitet, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster samt Skåne 
ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur. RUS betonar framförallt att 
Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas 
idag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Genom 
att arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa och dra nytta av kulturen 
som utvecklingsfaktor kan fler människor må bättre i framtiden. Det är 
viktigt att säkerställa att platsen Skåne mår bra och att agera kraftfullt för att 
lösa miljöutmaningar både globalt och lokalt. Långsiktig bostadsförsörjning 
och markanvändning är angelägna frågor som påverkar människors och 
miljöns välmående. Nedanstående delprioriteringar är viktiga för framtiden: 
 
Stärk skåningarnas livskvalitet 
 
 Bättre hälsa för fler – utveckla framtidens hälsosystem 
God och jämlik fysisk och psykisk hälsa samt en välfungerande hälso- och 
sjukvård är nyckelfaktorer för skåningarnas livskvalitet.  
 
Ökad psykisk ohälsa i synnerhet bland unga, ökning av livsstilssjukdomar 
och en åldrande befolkning inverkar både på livskvalitet och vård- och 
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omsorgsbehov. Rekryteringsbehovet av kompetent vårdpersonal blir allt 
större, och det behövs stora investeringar inom sjukvårdssektorn.  
Resurs- och finansieringsfrågan blir allt mer central i framtiden. 
 
Framtida utmaningar måste lösas genom en samlad satsning på en ny 
gemensam helhet, ett hälsosystem. Det omfattar såväl hälsopromotion, 
omsorg, sjukdomsprevention och sjukvård. Det framtida hälsosystemet ska 
främja medborgarnas hälsa genom goda levnadsvillkor, förbättrade 
levnadsvanor och erbjuda god sjukvård när detta krävs. Digitala system är 
en viktig faktor för att skapa sammanhängande och effektiva vårdverktyg. 
 
Region Skåne ser behov av att utveckla arbetssätt som har ett socialt 
investeringsperspektiv. Investeringar i hälsa ställer krav på ökat 
samverkande ledarskap som utmanar och överbryggar organisatoriska och 
kulturella skillnader mellan olika offentliga, privata och idéburna 
samhällsaktörer. Genom att i tidigt skede investera i människors hälsa sparar 
samhället in på utgifter på lång sikt och får mer resurser över till andra 
välfärdsområden.  
 
För att utveckla det framtida hälsosystemet krävs nya synsätt, nya 
finansieringsmodeller och ett utvecklat nationellt och regionalt samarbete. 
Det behövs ökad samverkan mellan regionerna och de statliga 
myndigheterna bland annat för att skapa en mer utvecklad och 
sammanhållen infrastruktur för kunskapsuppbyggnad och 
evidensförsörjning inom hela välfärdsområdet, samt för att möjliggöra 
långsiktiga samverkans- och finansieringsmodeller över 
organisationsgränserna. 
 
Framtidens hälsosystem är också stark sammankopplat med 
huvudprioriteringen ”Fler i arbete och st�rkt produktivite���r en god 
regional utveckling med hög sysselsättningsgrad, nya sociala innovationer 
och stark tillväxt leder till både ökad livskvalitet och större skatteintäkter för 
att finansiera välfärdstjänsterna.  
 

 Säkra en bättre balans på bostadsmarknaden  
De senaste åren har befolkningen i Skåne ökat kraftigt samtidigt som 
bostadsbyggandet varit relativt högt. Trots det högre bostadsbyggandet finns 
det bostadsbrist i Skåne till stor del beroende på att de som behöver bostäder 
inte har ekonomiska möjlighet att efterfråga nyproduktionen. Växande 
sociala klyftor skapar en tudelad bostadsmarknad. 
 
Region Skåne tar sedan hösten 2018 fram en bostadsbyggnadsprognos 
utifrån hushållsammansättningen i den årliga befolkningsprognosen. Region 
Skåne kommer också, med start i år, att komplettera 
bostadsbyggnadsprognosen med en skattning av bostadsefterfrågan. Detta är 
ett utvecklingsarbete som görs tillsammans med Sveriges Byggindustrier 
Syd för att skaffa bättre gemensam kunskap om den skånska 
bostadsmarknaden. Bland annat tydliggörs skillnaden mellan det 
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demografiskt framräknade bostadsbyggnadsbehovet och hushållens 
möjlighet att efterfråga på olika skånska bostadsmarknaderna.  
 
Region Skåne har sedan 2014 koordinerat ett Skånskt bostadsnätverk 
tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. 
Nätverket är ett viktigt forum för samverkan och diskussion om den skånska 
bostadsmarknaden. Det som tydligast efterfrågas av bostadsmarknadens 
aktörer i Skåne är en tydlig och långsiktig nationell bostadspolitik utifrån 
breda politiska överenskommelser. Skillnaden mellan behovet av bostäder 
och de skånska hushållens möjlighet att efterfråga bostäder kommer inte att 
kunna lösas enbart på lokal eller regional nivå och den kommer inte heller 
att kunna lösas enbart av marknaden.  
 

 Förbättra integrationsprocesser, öka inkludering och tillitskänsla 
Flera av de skånska aktörerna lyfter fram ökad otrygghet, utanförskap, 
segregation och integration som viktiga utmaningar som behöver adresseras 
brett. Det krävs sektorsövergripande samverkan på flera nivåer – mellan 
myndigheter, näringsliv, idéburen sektor, kommuner och regionalt 
utvecklingsansvariga – för att öka graden av inkludering, tillit och trygghet 
för medborgarna, för att utveckla en förbättrad integrationsprocess och för 
att bryta långtidsarbetslöshet med mera. 
 
Detta hänger nära samman med den huvudprioritering som handlar om Fler 
i arbete och stärkt produktivitet, där kompetensförsörjning, omställning på 
arbetsmarknaden och ökad sysselsättningsgrad för utrikes födda/nyanlända 
är några av nyckelprioriteringarna. 
 

 Stärk kulturens roll för livskvalitet och regional utveckling  
Kulturen är viktig för Skåne och skånsk utveckling. Det finns ett egenvärde 
i att ha ett starkt kulturliv, eftersom kulturen berikar både intellektuellt och 
själsligt. Samtidigt kan kulturen fungera som ett instrument för folkhälsa, 
integration och för att stötta barns och ungas kreativitet. Kunskapen om 
detta ska genomsyra Region Skåne. Samverkan med hälso- och sjukvården 
för natur- och kulturinslag i vården av olika slag är viktig. Samarbeten 
mellan folkhögskolor, studieförbund, kulturinstitutioner och andra aktörer är 
betydelsefulla byggstenar för att långsiktigt stärka social hållbarhet, öka 
medborgarnas delaktighet och tillgängliggöra kulturen.  
 
I arbetet för en tillgänglig kultur innebär utvecklingen kring digitalisering 
nya möjligheter. Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på 
kultur bidrar till hållbar tillväxt, attraktivitet och livskvalitet i hela Skåne.  
 
 
Utveckla lösningar på Skånes klimat- och miljöutmaningar  
 

 Anpassa Skåne till ett förändrat klimat  
Som ansvarig för hälso- och sjukvården har Region Skåne ett särskilt ansvar 
för att det finns en skånsk beredskap inför de nya folkhälsoproblem som 
följer på ett förändrat klimat. Region Skåne var delaktig i skapandet av en 

330



Datum 2019-04-11   22 (36) 
 

Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

beredskapsplan för värmebölja som togs fram tillsammans med bland andra 
arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och Umeå universitet. 
Planen har bidragit till att majoriteten av Skånes kommuner idag har 
kännedom om riskerna med höga temperaturer och inkluderar detta i sitt 
risk- och sårbarhetsarbete. Den skånska beredskapsplanen har legat till 
grund för de nationella riktlinjer för värmeböljor som 
Folkhälsomyndigheten nu har lanserat.  
 
En förutsättning för en hållbar stadsplanering, regional utveckling och 
folkhälsa är ett aktivt arbete med klimatanpassning. Kustkommunerna i 
Skåne har ett särskilt problem med stigande havsnivåer och stranderosion, 
vilket kräver ökad kunskap och ansvarsfulla insatser med hänsyn till detta. 
De skånska kommunernas arbete med klimatanpassning innebär åtgärder 
som bidrar till att värna ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Det 
finns stora behov av bland annat kunskapsuppbyggnad och investeringar för 
klimatanpassningsåtgärder för att klara de framtida utmaningarna. Ökad 
kunskap och samsyn är nödvändigt för att få till åtgärder som är långsiktigt 
hållbara. En omfattande lokal, regional och nationell samordning, tydlig 
ansvarsfördelning och finansiella resurser är nödvändig för att genomföra 
ändamålsenliga klimatanpassningsåtgärder.  
 

 Säkra en hållbar mark- och vattenanvändning  
Det krävs stora insatser för nå de skånska miljömålen till år 2020. I det 
tätbefolkade Skåne är det mycket viktigt att arbeta aktivt för en hållbar mark- 
och vattenanvändning. Detta omfattar bland annat vattenanvändning, 
användning av jordbruksmark, naturskydd, kulturskydd, planfrågor och 
näringsliv. Tillgången till rent vatten är avgörande för Skånes utveckling. 
Samma sak gäller för naturmiljön och den skånska åkermarken, som är i 
världsklass och en viktig resurs både regionalt och nationellt. Det är en 
utmaning att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande och samtidigt 
hushålla med åkermarken och ta hänsyn till andra allmänna intressen.  
 

 Säkra omställningen till fossilfria drivmedel  
För att kunna förhindra klimatförändringarna och dess effekter krävs det en 
högre omställningstakt till fossilfria drivmedel inom transportsektorn. 
Insatser för att stärka innovationssystemen ska bidra till utveckling av 
teknik, infrastruktur och marknad för hållbara fossilfria drivmedel såsom el, 
biogas, biodiesel, vätgas, biometanol och bioflygbränsle. En omställning är 
nödvändig inom alla delar av transportsektorn; vägtrafik, luftfart och sjöfart. 
Som ett led i omställningsarbetet till förnybar energi ska Skåne även verka 
för att minska användningen av fossila drivmedel i arbetsfordon och 
maskiner inom skogs- och jordbruksnäringar samt industri- och 
byggsektorn.  
 
För att öka tillgängligheten till alternativa fossilfria drivmedel är det viktigt 
att stödja utbyggnaden av infrastruktur för dessa. Det behövs också insatser 
som ökar efterfrågan av både personfordon och tunga fordon för 
godstransporter. Att som transportköpare ställa krav på fossilfria transporter 
vid upphandling har en teknikdrivande effekt.  
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Den regionala utvecklingsstrategin har målet om ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne 2030. Om målet ska nås krävs insatser på alla nivåer 
i samhället och av alla samhällsaktörer. Rådigheten på regional och lokal 
nivå är på vissa områden stor men otillräcklig för att bidra till en 
genomgripande omställning. Därför behövs en samordnad och 
gränsöverskridande klimatpolitik mellan lokal, regional, nationell och EU-
nivå. Långsiktiga och förutsägbara styrmedel behövs för att möjliggöra 
hållbara satsningar på biodrivmedel och infrastruktur. 
 

 Främja hållbart resande  
För att säkra en hållbar omställning av transportsystemet i takt med att 
Skåne binds samman har ett andelsmål för samtliga transportslag tagits fram 
för Skåne. Färdmedelsmålet innebär, förutom att kollektivtrafiken ska svara 
för 40 procent av de motoriserade resorna, även att andelen resor med cykel 
och gång ska öka. Färdmålet för det skånska transportsystemet nås delvis 
med hjälp av investeringar, men också genom att uppmuntra människor att 
göra hållbara resval. Mobilitetsplan för Skåne pekar ut ett antal verktyg och 
samverkansområden att arbeta med för att öka det hållbara resandet. Mycket 
av arbetet sker i nära samverkan med Skånes kommuner, men det är också 
viktigt att Trafikverket tillåts arbeta med så kallade steg 1- och steg 2-
åtgärder även på statlig/regional infrastruktur. Stadsmiljöavtalen är ett bra 
verktyg för kommuner att arbeta med för att främja ett hållbart resande, 
även om dessa skulle behöva utvecklas så att kommuner med mindre 
tätorter också kan ta del av de statliga bidragen.  
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Bilaga 3 – Skånes prioriteringar för den framtida 
sammanhållningspolitiken 2021-2027 
 
Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för att skapa sysselsättning 
och tillväxt i Skåne och är ett viktigt verktyg för att genomföra Skånes 
regionala utvecklingsstrategi (RUS), Det Öppna Skåne 2030. Region Skåne 
ser att sammanhållningspolitiken kommer vara lika betydelsefull framöver i 
genomförandet av RUS och för prioriteringarna som lyfts i bilaga 2.  
 
Prioriteringarnas koppling till EU:s fem tematiska mål 
Region Skåne har noterat att EU-kommissionen i sin landrapport för Sverige 
endast föreslår framtida investeringar inom tematiskt mål 1 och tematiskt 
mål 4. I Skåne finns stora behov av insatser inom områdena innovation, 
näringsliv, arbetsmarknad och utbildning i kommande programperiod. På 
det sättet är Region Skåne enig med EU-kommissionens bedömning. 
Samtidigt finns det fortsatt stora investeringsbehov i Skåne kopplat till 
omställning av transportsystemet, minskade CO2-utsläpp, 
bredbandsutbyggnad, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd utveckling. 
Region Skåne ser att EU-medel måste komplettera nationella och regionala 
medel. Det är viktigt att nationell nivå, tillsammans med regionerna, 
utformar lämpliga nationella och regionala program och hittar alternativa 
finansieringsmöjligheter för de investeringsprioriteringar som inte kommer 
att omfattas av den framtida sammanhållningspolitiken. Kommande EU-
program måste utformas utifrån regionala och lokala behov och det är därför 
fortsatt viktigt att det finns en flexibilitet för regionerna att välja vilka 
tematiska mål som ska finansieras.  
 
Region Skåne anser att det är positivt med den övergripande tematiska 
inriktning för fonderna som föreslås av EU-kommissionen. Den stämmer 
väl överens med RUS och de övergripande hållbarhetsutmaningarna som 
anges i Agenda 2030. De fem målen relaterar också väl till utpekade 
prioriteringar i detta dokument. Särskilda kopplingar kan göras mellan EU:s 
tematiska målsättningar och de skånska prioriteringarna:  
 
1. Ett smartare Europa 
Inom tematiskt område 1 finns tydliga kopplingar till Skånes 
huvudprioritering Fler i arbete och stärkt produktivitet.  
 
I nuvarande regionalfondsprogram för Skåne-Blekinge identifieras låg 
innovationsgrad, låg internationaliseringsgrad och låga exportvärden som 
regionens främsta utmaningar. Samtidigt finns goda regionala 
förutsättningar att utnyttja mångfalden av arbetskraft bättre. Många projekt 
inom regionalfonden Skåne-Blekinge har bidragit till att stödja företags 
kapacitet att utvecklas på regionala, nationella och internationella 
marknader samt att främja innovationsprocesser. Utvärderingar har visat att 
projekten lyckats väl med att nå utvalda branscher som omfattar både män 
och kvinnor. Region Skåne ser behov av fortsatt finansiering för att stärka 
företagens konkurrenskraft. 
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Region Skåne ser en outnyttjad potential i socialfonden som kan användas 
för att få fler i arbete och stärka Skånes produktivitet. Region Skåne skulle i 
högre grad vilja nyttja PO1 Kompetensförsörjning inom socialfonden till att 
stärka spetskompetensen i regionala företag inom regionens styrkeområden.  
Region Skåne ser det som viktigt att det finns ett tätt samarbete mellan  
framskrivning och genomförande för ERUF och ESF i kommande  
programperiod, för att kunna skapa synergier och anpassa programmen till 
regionala och lokala behov.  
 
Flera av de skånska utvecklingsaktörerna lyfter fram Interreg-programmen 
som en viktig finansieringskälla för gränsregionala innovationssatsningar. 
Region Skåne vill i kommande programperiod fortsatt arbeta med att 
utveckla regionens innovativa kapacitet genom smart specialisering. Detta 
kan med fördel göras med hjälp av regionalfonden, men också inom de 
Interreg-program som omfattar Skåne. Möjligheten till att utnyttja synergier 
med andra EU-program kan också bidra till att ytterligare utveckla området. 
Ett exempel som bör kunna finansieras inom ERUF är forsknings-
anläggningarna ESS och MAX IV, som inte bara är viktiga för Skåne utan 
för hela Sveriges innovationskapacitet.  
 

2. Ett grönare Europa 
Inom tematiskt område 2 finns kopplingar till Skånes huvudprioritering 
Välmående människor och miljö.  
 
Skåne förväntas inte nå något av de regionala miljömålen till år 2020, vilket 
medför behov av kraftfulla insatser på området framöver. I nuvarande 
programperiod har söktrycket inom koldioxidsnål ekonomi i regionalfonden 
Skåne-Blekinge varit svagare än förväntat, bland annat på grund av 
konkurrens från nationella medel inom samma område. Region Skåne ser att 
finansiering inom det tematiska området kommer att behövas regionalt även 
i framtiden. Nationell nivå bör verka för att skapa goda förutsättningar 
mellan nationell finansiering och EU-finansiering inom miljöområdet.  
 
De Interregprogram som omfattar Skåne är viktiga 
finansieringskällor för insatser som främjar klimat, miljö och grön 
omställning. För såväl Interreg ÖKS, Östersjön, Södra Östersjön och 
Nordsjön finns tydliga kopplingar till både grön och blå tillväxt. Region 
Skåne ser att finansiering för gränsregionalt samarbete inom dessa tematiska 
områden kommer behövas även i framtiden.  
 

3. Ett mer sammanlänkat Europa 
Inom tematiskt område 3 finns tydliga kopplingar till Skånes 
huvudprioritering Binda samman arbetsmarknaden.  
 
Det finns direkta kopplingar till regionalfonden Skåne-Blekinges nuvarande   
Insatsområde för bredband. Det finns fortsatta behov att utveckla tillgången 
till bredband i regionen. Möjligheten att driva projekt inom området har 
funnits under nuvarande programperiod. Det är dock viktigt att säkerställa 
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kopplingarna till andra nationella initiativ och landsbygdsprogrammet så att 
pengarna nyttjats optimalt. Region Skåne ser positivt på Post och 
Telestyrelsens rekommendation från 2017 om att det i kommande 
programperiod ska finns ett nationellt stödprogram för bredbandsutbyggnad. 
 

De Interreg-program som omfattar Skåne är viktiga finansieringskällor för 
gränsöverskridande projekt på transportområdet. Det 
handlar framförallt om framtagandet av analyser för 
gränsöverskridande transporter men också om omställning till hållbara  
transporter. Region Skåne kan konstatera att flera av de analyser och 
samarbetsplattformar som skapats genom Interreg inte hade tagits fram eller 
etablerats utan projektfinansiering. Nationell transportplanering saknar ofta 
ett gränsöverskridande fokus och därför behöver fortsatta 
finansieringsmöjligheter inom transport finnas i Interreg. Det finns potential 
att utveckla synergier med andra fonder och program inom 
transportområdet. Ett exempel är fonden för ett sammanlänkat Europa, dit 
utredningar och analyser inom Interreg-programmen i högre utsträckning 
skulle kunna växlas upp till konkreta investeringsprojekt.    
 

4. Ett mer socialt Europa 
Inom tematiskt mål 4 finns kopplingar till Skånes huvudprioriteringar 
Fler i arbete och stärkt produktivitet samt Välmående människor och miljö.  
 

Idag finansierar Socialfonden flera viktiga satsningar i Skåne som skapar 
jobb samt stärker näringslivet och kompetensen hos individer. Efterfrågan 
på socialfondsmedlen är god och det finns förutsättningar att uppnå målen i 
programmet. Socialfonden har framgångsrikt gjort skillnad på individnivå 
medan strukturella förändringar har varit en större utmaning.  
 
Det nuvarande Socialfondsprogrammets insatsområde PO2 Öka 
övergångarna till arbete är ett viktigt verktyg för att inkludera individer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Skåne finns behov av att fortsatt 
arbeta med denna målgrupp. För att lyckas krävs nära samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Socialfonden kan 
även bidra till att minska den växande ohälsan i regionen. Det behöver 
fortsatt finnas medel att satsa på ungdomar, utrikes födda och personer med 
funktionshinder. Dessa grupper skulle i högre utsträckning kunna bidra till 
att stärka den skånska arbetsmarknaden och produktiviteten. I nästa 
programperiod bör man arbeta med insatser som mer framgångsrikt 
resulterar i förändringar på en strukturell nivå. 
 
5. Ett Europa närmare medborgarna 
Region Skåne ser att det finns kopplingar mellan tematiskt mål 5 och 
prioriteringarna ovan.  
 
Det finns behov av att fortsatt kunna arbeta med hållbar stadsutveckling 
inom Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge. För att skapa en regional 
och lokal relevans behöver hänsyn tas till Skånes flerkärniga ortstruktur. 
Medlen bör kunna användas till fler städer än Malmö, vilket inte varit 
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möjligt under nuvarande programperiod. Regionen behöver ett tydligt 
mandat att forma inriktningen för detta insatsområde tillsammans med 
kommunerna så att lokala behov och förutsättningar kan tillgodoses. 
 
Ett annat område med kopplingar till det tematiska området är Lokalt ledd 
utveckling (LLU) genom leadermetoden. Flera skånska aktörer lyfter fram 
goda erfarenheter av arbetet med LLU och Leader och har stora 
förhoppningar om att flerfondssamarbetet för LLU ska fortsätta i kommande 
programperiod. Region Skåne ser att detta är en viktig möjlighet för att 
främja utvecklingsarbete i hela Skåne, inklusive i landsbygdsområdena. 
Genom LLU kan också möjligheterna att hitta synergier mellan urban- och 
landsbygdsutveckling, i och mellan programmen, stärkas.  
 
 
Förutsättningar för ett effektivt framtagande och genomförande av 
kommande EU-program  
Utöver de tematiska kopplingarna finns det ett antal förutsättningar som 
Region Skåne ser som viktiga för att göra sammanhållningspolitiken till ett 
så effektivt instrument som möjligt för den regionala utvecklingen: 
 

 Regionalt framtagande av kommande EU-program 
För att sammanhållningspolitiken ska göra nytta och få avsedd effekt är det 
avgörande att regionerna får ett tydligt mandat att ta fram kommande 
regionala program för Regionalfondsprogram. För det nationella 
socialfondsprogrammet krävs ett upplägg likt det nuvarande, med en tydlig 
regional handlingsplan, en regional pott pengar och ett regionalt 
beslutsfattande. Region Skåne måste involveras tidigt i såväl omvärlds-
analysen som i framskrivningen av programmet, samt leda framtagandet av 
den regionala handlingsplanen. Utöver det behöver Region Skåne få 
möjlighet att aktivt delta i framtagandet av samtliga territoriella program 
som omfattar Skåne. Region Skåne ser det som särskilt relevant att få ett 
mandat och uppdrag att ta fram kommande Interreg ÖKS-program.  
 
Region Skåne efterfrågar en så transparent programskrivningsprocess som 
möjligt, med en tydlighet kring roller, ansvarsfördelning, tidplan och 
leveranser. Exempelvis bör regionerna i god tid få ta del av förslagen till 
valbara indikatorer och ha möjlighet att påverka vilka indikatorer som blir 
styrande i kommande program.   
 
Ett sätt att stärka den regionala förankringen av EU-programmen skulle vara 
att införa formella regionala kontaktpunkter som kan vara förvaltande 
myndighets och sekretariatens förlängda arm i regionerna. Detta finns redan 
idag inom exempelvis Interreg Södra Östersjöprogrammet. 
 

 Partnerskapsöverenskommelsen  
Principen om flernivåstyre och partnerskap utgör kärnan i regionalpolitiken. 
Detta är också viktigt för strukturfondsprogrammens förankring och 
genomslag lokalt och regionalt. Om Sverige inte längre ska omfattas av en 
obligatorisk partnerskapsöverenskommelse behöver regeringen säkerställa 
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det regionala och lokala inflytandet genom en tydlig nationell 
överenskommelse som befäster målsättningar, prioriteringar och 
ansvarsfördelning för fondernas användning i Sverige. Utformningen av 
överenskommelsen bör ske tillsammans med regionala och lokala parter och 
vara juridiskt bindande. Ur regional synpunkt bör också den europeiska 
jordbruksfonden inkluderas tillsammans med ESI-fonderna i en sådan 
nationell överenskommelse. 
 

 Bibehållna geografier för strukturfondsprogrammen  
Skånska aktörer har idag ett aktivt deltagande i de Interreg-program som 
omfattar Skåne. För Skånes utveckling är det viktigt att behålla möjligheten 
till samarbete över sjö- och havsgränser och nuvarande programgeografier. 
Det ger möjlighet att kunna vidareutveckla de samarbeten och investeringar 
som byggts upp med våra grannregioner och ta tillvara nuvarande 
erfarenheter in i nästa programperiod. I det gränsöverskridande samarbetet 
är det för Skåne särskilt viktigt att programmen Interreg ÖKS och Södra 
Östersjön får en fortsättning i nästa programperiod.  
 
Region Skåne ser att Interreg ÖKS kan användas som ett verktyg för att 
stärka och integrera arbetsmarknaden mellan Sverige och Danmark. I 
Öresundsområdet finns goda erfarenheter och strukturer som skapats under 
tidigare programperioder som behöver kunna vidareutvecklas. Att till 
exempel lösa gränshinder för arbetspendlare är ett långsiktigt arbete som 
kräver fortsatt finansiering. Även de transnationella programmen Interreg 
Nordsjön och Östersjön är viktiga för Skåne. Sammantaget efterfrågar 
Region Skåne att erfarenheterna från nuvarande programperiod fortsatt 
förvaltas inom samma programgeografier.  
 

 Nationellt stöd vid sänkt medfinansiering inom Regional- och 
Socialfonden  
Enligt EU-kommissionens förslag till förordningar för nya fonder skulle 
skånska projektaktörer få möjlighet till 40 procent i EU-finansiering jämfört 
med nuvarande 50 procent. För att kunna fullfölja viktiga satsningar menar 
Region Skåne att en eventuell minskning av EU-finansiering bör 
kompenseras i motsvarande grad exempelvis inom de nationella anslagen 
för regional tillväxt. Socialfondens minskning bör på liknande sätt 
kompenseras i de nationella anslagen till förvaltande myndighet. Denna 
ståndpunkt har även framkommit i dialogen med andra aktörer i Skåne.  
 

 Underlätta gränsregional samverkan inom Regional- och Socialfonden 
Region Skåne, tillsammans med skånska aktörer, ser stor potential i ökad 
samverkan med andra svenska regioner, både angränsande och i hela 
Sverige. Ett exempel är inom de skånska innovationsområdena där 
gemensamt nyttjande av strukturfondsmedel skulle kunna underlätta 
klustersatsningar inom ömsesidiga styrkeområden. 
 

 Regelförenklingar i genomförandet av programmen 
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Region Skåne tillsammans med många skånska aktörer välkomnar de 
förenklingsåtgärder som kommissionen föreslår. I synnerhet vill Region 
Skåne lyfta fram följande aspekter på regelförenkling: 

 
 Ett proportionerligt förvaltnings- och kontrollsystem, där 

medlemsstater med god förvaltningskapacitet i högre utsträckning 
ska kunna förlita sig på nationella system för hantering av EU-
medel.  

 En ökad flexibilitet att göra ändringar i programmen utifrån 
förändrade omvärldsfaktorer och regionala och lokala behov. 

 Enklare förfaranden för att överföra medel mellan prioriteringar i 
program, liksom en möjlighet att föra över medel mellan fonder 
inom ramen för delad förvaltning. 

 Ett förenklat tillvägagångssätt och förtydliganden om det praktiska 
genomförandet när det gäller lokalt ledd utveckling. 

 Fortsatta förenklingar för företag som deltar i projekt, ex. kopplat 
till stadstöd.  

 Ur aktörsperspektivet är det viktigt att förvaltande myndigheter har 
framförhållning i sina utlysningar, säkerställer en god 
utbetalningstakt samt kvalitetssäkrar och kortar sina 
handläggningsprocesser.  

 
En förenkling för projektaktörer i Skåne och Sverige skulle vara att införa 
en förvaltande myndighet för de nationella och regionala 
strukturfondsprogrammen. Om ansvarsdelningen med flera förvaltande 
myndigheter kvarstår i nästa programperiod bör nationell nivå agera för att 
harmonisera myndigheternas processer. Idag skiljer sig genomförandet i 
såväl terminologi som digitala redovisningssystem, schabloner, mallar samt 
krav på projektlogik och stöd för implementering av hållbarhetsaspekter.  
 
Även förtydligande av mål och syfte med fondsamordning är viktigt för 
förenkling. Utöver de förslag EU-kommissionen lyfter anser Region Skåne 
att nationell nivå bör verka för regelförenklingar inom de nationella system 
som finns för genomförande av programmen.    
 

 Smart specialisering och interregionala innovationsinvesteringar 
Region Skåne är generellt positiva till EU-kommissionens förslag gällande 
Smart specialisering (S3) och använder sig av denna metod i det pågående 
framtagandet av en ny regional innovationsstrategi. Möjligheterna att 
genomföra strategin på ett framgångsrikt sätt beror till stor del på hur frågan 
hanteras på nationell nivå och vid framskrivandet av kommande EU-
program. Region Skåne anser att det i kommande programperiod behövs en 
ökad tydlighet från svensk nationell nivå kring hur EU-kommissionens krav 
på Smart specialisering kommer att påverka genomförandet av 
regionalfonden och hur flera regioners S3-strategier ska hanteras inom 
samma programområde.  
 
En viktig del av S3 strategiprocessen är att främja samarbete mellan 
regionala aktörer. Region Skåne anser att Smarta specialiseringsstrategier 
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bör tas fram på NUTS3-nivå, eftersom det är på denna nivå som det 
regionala utvecklingsuppdraget, administrativ kapacitet och upparbetade 
regionala relationerna finns. Det är viktigt att nationella myndigheter 
kommunicerar vilken typ av strategidokument som ska möta EU-
kommissionens krav. Detta är nödvändigt för att underlätta och skapa 
synergier mellan kommande programskrivningar och det regionala 
innovationsarbetet.  
 
Region Skåne ser Smart specialisering som ett centralt prioriteringsverktyg 
för att växla upp medel och skapa synergier mellan EU-program, och ställer 
sig därför positiv till det föreslagna instrumentet för interregionala 
innovationsinvesteringar (Komponent 5). Genom att möjliggöra utökning av 
interregionala innovationsprojekt stimuleras europeiska värdekedjor som 
möter dagens gränsöverskridande samhällsutmaningar. Instrumentet föreslås 
särskilt stödja tematiska plattformar inom energi, industriell modernisering, 
jordbruk och livsmedel, områden som kopplar väl an till Region Skånes 
prioriteringar för det framtida regionala tillväxtarbetet. 
 

 Synergier mellan program 
Förslag om synergier mellan olika EU-program presenteras också av EU-
kommissionen. Smart specialisering kommer vara ett viktigt verktyg för att 
växla upp medel och skapa synergier mellan EU-program, inom och utanför 
sammanhållningspolitiken. Region Skåne ser det som viktigt att kunna 
använda Smart specialisering som ett strategiskt prioriteringsinstrument för 
finansiering av de styrkeområden som identifierats för Skåne.  
 
En viktig del i detta är att utveckla samverkan mellan de myndigheter som 
ansvarar för olika EU-program, till exempel mellan Vinnova och 
Tillväxtverket. Region Skåne ser positivt på de initiativ i förordningen som 
innebär att möjligheterna till synergier mellan olika politikområden stärks, 
särskilt mellan sammanhållningspolitiken och Horisont Europa. Initiativ 
som Seal of excellence, som kan bidra till att stärka regionala 
innovationssatsningar och möjliggöra en väg in i forskningsprogrammet, 
välkomnas särskilt. 
 

 Regionalt perspektiv i jordbrukspolitiken och Landsbygdsprogrammet 
Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor i hela Skåne. Det går 
med andra ord inte att särskilja landsbygdspolitiken från övrigt regionalt 
utvecklingsarbete.  
 
Region Skåne menar att uppdrag och ansvar för landsbygdsutvecklingen bör 
förtydligas inom det nationella uppdraget om regionalt utvecklingsansvar. 
Avsaknad av en tydlig rollfördelning inom politikområdet är en försvårande 
faktor. Det behövs en tydlighet kring nationellt ansvar och samordning av 
landsbygdsutvecklingen där Länsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Tillväxtverket idag har uppdrag kopplat till politikområdet. En viktig fråga 
att konkretisera är vilka myndigheter som ska vara ansvariga för 
genomförandet av kommande landsbygdsprogram.  
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Den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken som nu 
processas fram, bör kompletteras med regionala handlingsplaner som 
samordnas av regionalt utvecklingsansvariga och tas fram i breda 
partnerskap tillsammans med nationella, regionala och lokala 
utvecklingsaktörer. För att lyfta de regionala förutsättningarna är skapandet 
av ett regionalt samråd i processen för att hantera ansökningar kopplat till 
landsbygdsutvecklingsinsatser relevant. På så sätt kan utvecklingsinsatser 
kopplat till landsbygdsutveckling tydligare kopplas till den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 

 Erfarenheter och lärdomar  
Utifrån Region Skånes erfarenheter och inspel från skånska aktörer 
identifieras följande lärdomar i genomförandet av EU-projekt: 
 

 Fonderna och programmens prioriteringar har varit relevanta och 
anpassade till regionala behov. 

 Projekten har tydligt tagit utgångspunkt i den regionala 
utvecklingsstrategin och gemensamma utmaningar/prioriteringar för 
Skåne. 

 Programmen har skapat många samarbeten som annars inte hade 
skett. Projekten har lett till konkreta resultat och bidragit till lokal 
och regional utveckling. 

 Strukturfondspartnerskapet för Skåne-Blekinge har varit ett 
värdefullt verktyg för genomförandet av programmen. Det vore 
önskvärt med en övergripande utvärdering av SFP som funktion för 
samtliga NUTS2-områden i Sverige, för att tillvarata erfarenheter 
och goda exempel in i kommande programperiod.  

 Det har varit värdefullt att genomföra större strategiska projekt som 
kan ge betydande avtryck utifrån prioriteringarna.  

 
För Region Skåne är det viktigt att de programspecifika och tematiska 
utvärderingar som genomförs inom olika EU-program tillvaratas i 
kommande programskrivning. Det är önskvärt att ansvariga myndigheter 
stödjer regionen i arbetet med tolkning och analys av utvärderingarna och 
att dessa bryts ner på regional och lokal nivå för att skapa relevans.  
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Bilaga 4 – Gränsöverskridande samarbete, framtida 
samverkansbehov med statliga myndigheter och 
hållbar regional utveckling 
 
Gränsöverskridande samarbete inom prioriteringarna  
 
Redogörelsen nedan relaterar främst till den regionala utvecklingsstrategin 
ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktiv. RUS betonar att Skånes 
utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. 
Internationalisering och samarbete med grannregionerna är en viktig nyckel 
för att möta utmaningar och prioriteringar samt för att utveckla 
gemensamma styrkor och tillsammans bli kraftfulla aktörer och globalt 
konkurrenskraftiga. Det handlar om att dra nytta av Skånes internationella 
befolkning och profil, vidareutveckla den gränsöverskridande 
arbetsmarknaden och att agera strategiskt på nationella och internationella 
arenor. Därmed blir det gränsöverskridande samarbetet en integrerad del av 
arbetet med prioriteringarna för det framtida regionala tillväxtarbetet.  
 
Skånes unika läge skapar grund för gränsöverskridande samarbete 
Skånes närhet till Köpenhamn, Hamburg och de stora 
befolkningskoncentrationerna i Europa skapar unika förutsättningar ur ett 
svenskt perspektiv. Samarbete med grannregionerna i såväl Sverige som 
grannländerna är därför en mycket viktig utgångspunkt i det skånska 
utvecklingsarbetet.  
 
Sammanhållningspolitiken – viktigt verktyg för gränsöverskridande 
samarbete kring prioriteringarna 
Sammanhållningspolitiken och de EU-program som berör Skåne utgör ett 
mycket viktigt verktyg för att verkställa insatserna i den regionala 
utvecklingsstrategin och de prioriteringar som definierats i denna 
sammanställning till Näringsdepartementet. EU-programmen möjliggör ett 
kraftfullt arbete för att utveckla det gränsöverskridande samarbetet kring 
gemensamma styrkor. Beskrivningen nedan av gränsöverskridande 
samarbeten kopplas samman med aktuella EU-program. Ytterligare 
kopplingar finns under rubriken Sammanhållningspolitiken 2021-2027. 
 
Öresundsregionen/Greater Copenhagen – vår gemensamma 
arbetsmarknad 
Tillsammans med Köpenhamn/Själland bildar Skåne en kraftfull region om 
nästan 4 miljoner invånare. Därigenom ingår Skåne som en viktig del av 
Nordens största gemensamma arbetsmarknad. Detta har påverkat den 
skånska arbetsmarknaden på ett positivt sätt och ökat 
matchningsmöjligheterna. Många unga personer har fått sitt första inträde på 
arbetsmarknaden i Danmark till exempel inom restaurang- och 
servicebranschen. I många delar finns också en gemensam bostadsmarknad. 
Det finns stora potentialer att utveckla styrkor inom exempelvis forskning 
och universitetsarbete. Forskningsanläggningen ESS i Lund knyts samman 
med Köpenhamn där datahantering kommer att ske. Öresundsbron och den 
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gemensamma tågtrafiken är nyckelfaktorer i den gemensamma regionen, 
och genom Copenhagen Airport/Kastrup får Skåne och Sydsverige direkt 
access till den europeiska och globala arenan. Att säkra och fortsatt utveckla 
den internationella tillgängligheten är av avgörande betydelse för den 
skånska utvecklingen. Samarbeten sker på många olika plan, bland annat: 
 

 Greater Copenhagen är den politiska plattformen för det 
gränsregionala samarbetet, där sydsvenska och danska regioner, 
kommuner och kommunförbund samverkar för att främja tillväxt, 
attraktivitet och gemensamma styrkor. Kopplingen till de skånska 
prioriteringarna är grundläggande i arbetet med att attrahera 
arbetskraft och företag, marknadsföra regionen och att ta bort 
gränshinder för att underlätta utvecklingen av den gränsregionala 
arbetsmarknaden 

 Öresunddirekt arbetar för att främja och underlätta att medborgare 
tar jobb på andra sidan landsgränsen. Detta handlar konkret om att 
öka sysselsättningsgraden, minska arbetslösheten och förbättra 
matchningsmöjligheterna. Här samarbetar Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Länsstyrelsen, Nordiska 
ministerrådet och Region Skåne med danska aktörer. 

 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har varit ett mycket 
betydelsefullt verktyg för att konkret utveckla integration och 
arbetsmarknad mellan svenska och danska sidan och även i en 
samlad ÖKS-geografi. Det har gällt trafik- och infrastrukturprojekt, 
miljö, sysselsättningsprojekt och forskningsprojekt.  

 
Öresundsintegrationen är avgörande för Skåne och innebär en stor 
utvecklingspotential. För Skånes och Sveriges framtida utveckling är 
följande särskilt viktigt:  
 

 Skåne är i behov att ett fortsatt starkt nationellt engagemang för att 
utveckla det gränsregionala samarbetet. 

 Det är viktigt att tänka i en gränsöverskridande helhet både i regional 
och nationell kontext. Myndigheternas planering får inte stanna vid 
nationsgränsen. Detta gäller inte minst infrastrukturplanering. 

 Statistiktutbytet mellan de nordiska ländernas myndigheter måste 
återupptas. Att det mångåriga utbytet mellan Danmark Statistik och 
Statistiska centralbyrån upphört försvårar arbetet med att följa 
pendlingsutvecklingen mellan Skåne och Danmark, vilket är en 
central indikator för Öresundsintegration.  

 Lagstiftning kring arbetsmarknad och socialförsäkring behöver ha ett 
gränsregionalt perspektiv, och arbetet med att ta bort gränshinder 
behöver fortsätta kraftfullt. 

 För att vidareutveckla den gränsregionala arbetsmarknaden och 
hantera framtida godsflöden behövs fler Öresundsförbindelser.  

 Copenhagen Airport/Kastrup måste ses en viktig komponent när 
strategier för den svenska flygtrafiken utvecklas. 
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Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 Framtiden för de danska regionerna är i dagsläget oviss. Därför är 
det viktigt att bevaka utvecklingen för att säkerställa att relevanta 
samarbetsytor med Danmark finns etablerade även i framtiden.  
 
 

Norra Tyskland och Östersjöområdet  
Närheten till Hamburg och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen 
innebär stora potentialer som är starkt kopplade till de skånska 
utmaningarna och prioriteringarna. Arbetet sker först och främst genom den 
politiska plattformen STRING, där svenska, danska, tyska och norska 
regioner och städer samarbetar för att stärka en ekonomisk tillväxt och en 
hållbar samhällsutveckling i korridoren från Oslo till Hamburg. I fokus för 
samarbetet står infrastruktur och grön ekonomi/tillväxt. 
 
I Hamburg finns också forskningsanläggningarna DESY och European 
XFEL som fungerar som viktiga komplement till de skånska 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Här finns en stor 
samarbetspotential, där det i framtiden kan bildas en gemensam Life and 
Materials Science Region.  
 
Med övriga Tyskland och med Polen sker samarbetet främst vad gäller 
transittrafik, godsflöden och handelsutbyte. Här sker samarbeten bland annat 
inom Scandria Alliance och CETC (Central European Transport Corridor) 
och fokus ligger på att utveckla arbetet med europeiska transportkorridorer 
och hållbara transporter. Dessa samarbeten har till stor del byggts upp kring 
olika Interreg-program. Det gäller Östersjöprogrammet, Södra 
Östersjöprogrammet och Interreg Nordsjön, där skånska aktörer varit aktiva 
i många olika projekt. 
 
Övriga europeiska regioner 
Skåne deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU för 
att ytterligare stärka vår regionala konkurrenskraft, bland annat inom ramen 
för EU-kommissionens Smart specialiseringsplattformar, S3. Skåne deltar i 
6 av dessa 28 partnerskap. S3 som metod stödjer det regionala 
utvecklingsarbetet och underlättar kommunikation och relation till andra 
regioner, det skapar ett gemensamt språkbruk och underlättar samarbete 
inom landet och med andra europeiska regioner och EU-kommissionen.  
 
Ett konkret exempel på interregional samverkan baserad på Smart 
specialisering är Vanguardinitiativet, som redan under 2013 bildades av tio 
europeiska regioner, däribland Region Skåne. Region Skåne anser att 
deltagande i dessa plattformar från skånskt håll kan vara strategiskt viktigt 
för genomförandet av Skånes kommande smarta specialiseringsstrategi, inte 
minst vad gäller skalbarhet och replikerbarhet. 
 
Skåne är också medlem i den europeiska organisationen CPMR, där 
samverkan sker med andra maritima och perifera regioner i Europa. Skånska 
fokusområden inom CPMR är bland annat sammanhållningspolitiken, 
transportfrågor och integration.  
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Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 
Svenska regioner 
Skåne har ett tätt och mycket betydelsefullt samarbete med de svenska 
grannregionerna, i synnerhet Blekinge, Halland, Kronberg, Jönköping, 
Kalmar och Västra Götalandsregionen. Arbetet tar utgångspunkt i 
gemensamma utmaningar och prioriteringar kring bland annat 
arbetsmarknad och sysselsättning, infrastruktur, kommunikationer och 
sjukvård etc. En viktig del av samarbetet sker inom Regionsamverkan 
Sydsverige. 
 
Regionalfonden och Socialfonden Skåne-Blekinge är mycket betydelsefulla 
verktyg som utgått från gemensamma prioriteringar och konkret utvecklat 
bland annat företagande, sysselsättningsfrämjande åtgärder och 
klimatinsatser. 
 
Skåne har även omfattande samarbeten med många andra regioner i Sverige 
inom specifika områden, och det finns ett behov i framtiden av 
samarbetsbefrämjade instrument som inte enbart baseras på geografisk 
närhet.  
 
 
Skånes utvecklingsbehov avseende samverkan med 
statliga myndigheter 
 
Det finns en stor vilja bland skånska aktörer att samverka för att gemensamt 
främja en god utveckling i Skåne. I många delar finns det en välfungerande 
samverkan mellan myndigheter, regionala företrädare och kommunerna, 
bland annat inom olika strategiska plattformar, så som 
Kompetenssamverkan Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Partnerskap Skåne, 
och Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS).  
 
Samtidigt finns behov av tydligare strukturer för samverkan och det finns 
också en uttalad vilja att vidareutveckla samarbetet. Detta gäller bland 
annat: 
 

 Behov av att hålla ihop utvecklingsarbetet i Skåne och säkerställa att 
alla aktörer arbetar gemensamt mot prioriterade mål, bland annat 
inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.  

 Behov av en utökad dialog om hur målkonflikter och avvägningar 
mellan olika intressen hanteras och prioriteras. Idag företräder olika 
myndigheter olika intressen, och kommuner och andra skånska 
aktörer ställs ibland inför svårförenliga krav från olika myndigheter. 

 Att myndighetssamverkan förstärks inom områden där kommuner 
och regionala aktörer påverkas men inte har inflytande. Exempelvis 
skulle en utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunerna 
öppna för nya samarbeten som skulle kunna gagna medborgarna. 
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Region Skåne     
Koncernkontoret 

 

 Inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet finns stora 
möjligheter till ökad samordning och koordinering mellan alla 
aktörer vad gäller utbildningsbehov, kompetensförsörjning och 
valideringsfrågor etc. Det gäller bland annat Arbetsförmedlingen, 
Skolverket, MYH, kommuner och lärosäten. Ändrade uppdrag för 
Arbetsförmedlingen kommer att ställa nya krav på samordning 
mellan aktörerna.  

 Flera kommuner önskar att framtida planering av infrastruktur-
projekt sker i en större samordning och i en tätare dialog mellan 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen, Region Skåne och 
berörda kommuner. 

 Det behövs utvecklade samarbetsytor för att dra nytta av Skånes 
specifika styrkor och adressera utmaningar. Det gäller bland annat en 
kraftsamling kring ESS, MAX IV och Science Village Scandinavia, 
digitaliseringsfrågan, Agenda 2030, bostadsbyggande samt 
inkludering av nyanlända.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att Region Skåne välkomnar ett tätare och 
mer långsiktigt samarbete mellan regional och nationell nivå inom samtliga 
områden inom det regionala utvecklingsarbetet. 
 
 
Prioriteringarnas bidrag till ett hållbart Skåne  
 
Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne pekar på att utveckling och 
tillväxten i regionen ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
samt resurseffektiv, klimatneutral och konkurrenskraftig. Genomförandet av 
RUS och arbetet med de utpekade prioriteringarna för det framtida regionala 
tillväxtarbetet bidrar tillsammans med att skapa ett hållbart Skåne.  
 
Region Skåne anser också att det är positivt att det regelverk som EU-
kommissionen förslag till förordningarna för EU-fonder tar avstamp i 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom att anlägga ett brett 
hållbarhetsperspektiv på alla styrnivåer säkerställs att det kommande 
regionala utvecklingsarbetet sker på ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt.  
 
 
 
 
Anna Jähnke 
Ordförande  
 
 
 Ulrika Geeraedts 
 Utvecklingsdirektör 
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 Datum  
 
 2019 - 04 -05  
 

1 
 

 
 
  

 Skånes kommuner  
 
 
 

 

Angående förslag om ny f inansieringsmodell 

för beräkning av allmän medlemsavgift för 

Kommunförbundet Skåne 
 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet den 7 december 

2018 att godkänna förslag till ny finansieringsmodell och översända ärendet för 

godkännande till samtliga 33 medlemskommuner. Enligt Kommunförbundet Skånes 

stadgar §22 äger förbundsmötet att besluta om annan grund för årsavgiftens 

fastställande och erläggande endast om samtliga medlemmar är eniga härom.  

 

Ett led i detta beslut var även att om samtliga medlemskommuner var eniga om att 

godkänna den nya grunden för årsavgift, ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag på 

ändring i Kommunförbundet Skånes stadgar, innefattande ändring i §22, ”Avgift till 

förbundet”. Ett arbete påbörjades innefattande översyn av stadgarna i sin helhet. 

 

Den 28 februari 2019 var sista dagen för kommunerna att inkomma med svar på 

förslaget om ny finansieringsmodell.  

 

Samtliga medlemskommuner är inte eniga varför styrelsen den 5 april 2019 beslutade 

att inte föreslå förbundsmötet besluta om annan grund för årsavgift. Således föreslås 

förbundsmötet inte heller förslag på justering av stadgarna.  

 

 

 

 

Kent Mårtensson 

Ordförande 

 
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
 

 2019-04-23 
 8(16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§7 Dnr: SAM 2019/14 

 

NNya IT-tjänster  
Beslut 
Samarbetsnämndens beslut 
Samarbetsnämnden godkänner informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Robot Process Automation (RPA) är en teknik för att automatisera uppgifter som idag utförs av 
medarbetare vid dator. Vanligt förekommande uppgifter som hanteras av RPA är repetitiva och 
regelbaserade där inte mänskliga egenskaper krävs. RPA är en programvara som installeras på 
en server. RPA benämns ibland som digital medarbetare. 
 
ITT kan frigöra 10 – 20% projektresurs fram till och med juni för att tillsammans med 
samarbetskommunerna utvärdera, köpa in och installera en RPA-motor samt att ta fram en 
drifttjänst med SLA avtal för detta. Denna del beräknas till totalt ca 25 000 kr, som finansieras av 
Kävlinge. När väl RPA-robotarna är utvecklade och tagits i drift så ska det skrivas SLA för tjänsten 
med knytning till verksamheterna och de verksamhetssystem som nyttjar robotarna. 
Kostnaden för den framtida SLA-tjänsten delas mellan de deltagande systemen och 
kommunerna. 
 
Utveckling av robottjänster betalas av respektive nyttjare antingen via ITT eller med egna 
resurser. Från och med juli månad köper Kävlinge kommun 50 % projektresurser från ITT dels för 
att genomföra ett antal automatiseringar där processkartläggningar redan finns och dels för att 
ITT ska lära sig att förvalta systemet, kostnad för Kävlinge kommun ca 200 000 kr 
 
Utvecklingen av robotarna hanteras som tilläggstjänst. Denna kostnad kan kommunerna sedan 
själva avgöra om de ska belasta centralt eller ut till verksamheterna. 
 
Sammantaget bidrar detta till att minska ITT underliggande negativa resultat med ca 225 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
• Nya IT-tjänster, tjänsteskrivelse 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
IT-driftchef 
Staffanstorps kommun 
Burlövs kommun 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§9 Dnr: SAM 2019/10 

 

BBudget 2020 och förslag till uppräkning  
Beslut 
Samarbetsnämndens beslut 
Samarbetsnämnden godkänner uppräkning av IT-nämndens kostnadsram med 2 %. 
 
Samarbetsnämnden tillför 300 tkr per kommun från respektive samarbetskommun för att täcka 
kostnaderna för IT-nämndens tjänsteleveranser enligt nya avtalet om gemensam IT-
driftorganisation. 
 
Samarbetskommunerna informeras om att beakta ovanstående i sina respektive budgetarbeten. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektörerna har fått förslag från ekonomiavdelningen i Kävlinge kommun om att 
godkänna en uppräkning av IT-nämndens kostnadsnivå med 2 %, vilket innebär att 
samarbetskommunerna behöver beakta detta i sitt budgetarbete. Kommundirektörerna har 
diskuterat förslaget och kan ställa sig bakom det. 
 
Under förutsättning av godkännande av ett nytt avtal för gemensam IT-driftorganisation behöver 
justeringar av finansiering av IT-nämndens budget göras för att täcka nuvarande finansiering 
som idag sker genom löpande debitering för tilläggstjänster och motsvarar 1 200 tkr. Förslag är 
att 900 tkr framöver finansieras av samarbetskommunerna via fastersättning till IT-nämnden för 
de definierade IT-tjänsterna och 300 tkr genom Tjänsteutveckling. Tjänsteutveckling drivs i 
projektform och kostnad fastställs för varje enskilt projekt i överenskommelse mellan IT-
driftsorganisation och beställare i samarbetskommunernas verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
• Budget 2020 och förslag till uppräkning, tjänsteskrivelse 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
kommundirektör, Kävlinge kommun 
För verkställighet 
ekonomichef, Kävlinge kommun 
Staffanstorps kommun 
Burlövs kommun 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§10 Dnr: SAM 2019/6 

 

YYttrande över Burlövs kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut om yttrande över 
revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna  
Beslut 
Samarbetsnämndens beslut 
Samarbetsnämnd IT beslutar att följa beslutad tidplan för verksamhetsstyrning i Kävlinge 
kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har genomförts. 
 
I Kävlinge kommun fattar kommunstyrelsen beslut om tidplan och innehåll kring 
verksamhetsstyrning för alla nämnder. Tidplanen styr alla de områden som kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över och göra uppföljning kring. Se tidplanen i bilaga. 
 

Beslutsunderlag 
• Yttrande över Burlövs kommunstyrelses arbetsutskotts beslut om yttrande över 

revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, 
tjänsteskrivelse 

• Tidplan för verksamhetsstyrning 2019 
• Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, 

följebrev 
• Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 
• Burlövs kommunstyrelses arbetsutskotts beslut § 22/2019, Yttrande över revisionsrapport - 

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 
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Samarbetsnämnd IT-drift, protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

• Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, granskningsrapport från Burlövs 
kommun 

 

Beslutet skickas till  
För kännedom 
ekonomichef, Kävlinge kommun 
Staffanstorps kommun 
Burlövs kommun 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-24 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:103-011

§ 49
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2019-2028

att lägga till ”Hyr aktivitets-/föreningsgård - 2019” först i listan på sida 2 i lokalförsörjningsplanen

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram en beställning av ny 7-9 skola på Kronetorpsområdet 

Reservationer
Bengt Åström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Margareta Abelssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har med befolkningsprognosen som utgångspunkt arbetat fram ett reviderat förslag till 
lokalförsörjningsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen tar höjd för att klara den nödvändiga 
kapacitetshöjningen på både kort och längre sikt. Planen innehåller också en del kvalitetshöjande åtgär-
der inom förskolan, bland annat avseende mindre och icke ändamålsenliga förskolor, samt en ambition 
om att minska antalet barn per avdelning som idag överstiger rikssnittet. Avseende grundskolan finns 
också kvalitetshöjande åtgärder bland annat i form av ny F-3 kapacitet som ersätter bland annat Svane-
torpskolan.

Förvaltningsledning och nämnd har på en utvecklingsdag i mars 2019 processat nämndens lokalförsörj-
ningsbehov och prioriteringar inför revideringen av lokalförsörjningsplanen.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att följande tillägg ska göras först i listan på sida 2 i lokalförsörjningsplanen: 
”Hyr aktivitets-/föreningsgård - 2019”

Kristoffer Daag (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Anneli Kihlstrands (C) tilläggsyr-
kande.

Margareta Abelsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att alla skolor i Burlöv är samma i hela kommunen, F-6-skolor. Det bestämde nämnden när vi beslöt oss 
för en ny skola i Åkarp, Östragårdskolan.

att F-6-skolan i Åkarp byggs som planerats tidigare. Då kan vi tillgodose skolbehovet i Åkarp. Fritidshem-
met kan vara i skolan samt lärandemiljöerna både inne och ute är moderna och ändamålsenliga. Man kan 
bygga idrottshall, som är viktig för barnen ur hälsosynpunkt. Även behovet av lokaler är stort i Åkarp.

453



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-24 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

att Svanetorpskolan byggs om till förskola, sex eller åtta avdelningar. Då kan vi få ner de stora barngrup-
perna i förskolan. Det är konstaterat att små barngrupper är bra för alla barn (15 barn och tre personal på 
heltid). Svanetorpsgården kan då säljas och där kan byggas flerfamiljshus eller villor.

att Södervångskolan används som allaktivitetshus, då det saknas föreningslokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anneli Kihlstrands (C) m.fl. tilläggsyrkande och finner att utbildnings- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter Kristoffer Daags (L) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot 
Margareta Abelssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg mot varandra 
och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Kristoffer Daags (L) yrkande.

Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till Kristoffer Daags (L) yrkande

Nej för bifall till Margareta Abelssons (S) yrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden 2019-2028

Ledamot Ja Nej Avstår

Bengt Åström (S) X

Ingvar Olsson (SD) X

Margareta Abelsson (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Naim Skenderi (S) X

Laila Knudsen (SD) X

Johan Svensson (S) X

Anneli Kihlstrand (C) X

Adam Lindahl (V) X

Mats Hedenström (SD) X

Amelie Gustafsson (M) X

Summa 6 5
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Utbildnings- och kulturförvaltningen
Handläggare: Mats Jönson
Telefon: 040-625 61 88
E-post: mats.jonsson@burlov.se

Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och 
kulturnämnden år 2019-2028
Sammanfattning 190101 2028 Ökning 2019-2028

Total befolkning – faktisk 18 360 24 605 6245

Ökande elevantal i åldern 6-15 år: 2019 2028

Arlöv inkl. Kronetorp 1 526 2010 484

Åkarp  968 1155 187

Totalt:                   2494 3165 671

Ökande antal barn i åldern 0-5 år:

Arlöv inkl. Kronetorp 1019 1 261 242

Åkarp  566  567     1

Totalt:                  1585 1828 243
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För att möta befolkningstillväxten föreslår förvaltningen:

 Hyr aktivitets-/föreningsgård – 2019
 Upprustning, pedagogisk anpassning och kapacitetshöjande bygg-

nation av Södervångskolan – 2020-2022
 Ny Grönebo förskola 6 avdelningar – januari 2023
 Ny F-6 skola 600 elever på Kronetorpsområdet - maj 2023 
 Bygg tvåpositions idrottshall med ytor för utomhusidrott på Krone-

torpsområdet – maj 2023
 Ny högstadieskola på Kronetorpsområdet – maj 2025 
 Planera för att Komvux och Gymnasieenheten helt får ta över Vår-

boskolans lokaler när den nya högstadieskolan står klar – ht 2025
 Planering behöver påbörjas för en ny förskola i planeringsområdet 

Arlöv inkl. Kronetorp 6-8 avdelningar. Kapaciteten ska dels möta 
befolkningsökningen och dels ersätta nuvarande lägenhetsförsko-
lor – under 2025 

 Ny F-3 skola med 350-450 elever i Åkarp – maj 2028. Svanetorp-
skolans lokaler kan då disponeras för annan verksamhet

 Bygg/hyr ny aktivitets-/föreningsgård på lämplig plats i kommunen. 

Tillkommande kapacitet:

 Norrlandias fristående förskola (ca 120 platser) - uppstart novem-
ber 2019
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Att beakta:

 Samverkansavtal med Lund gällande särskola är under omförhand-
ling. Lund har indikerat att man på ett betydande sätt vill ändra vill-
koren i avtalet. En förändring medför ett behov av att inrätta kapa-
citet för grundsärskoleverksamhet i egen regi. Nuvarande avtal har 
tre års uppsägningstid.

Utgångspunkter för beräkning av elevtal - efterfrågefaktor

Vi har utgått den procentandel av det totala elevantalet folkbokförda i Burlövs kommun 
som valde att gå i våra skolor som gällde vid årsskiftena 2017 och 2018

Arlöv

2017 F-3: 87 % 4-6: 80 % 7-9: 64 %

2018 F-3: 85 % 4-6: 78 % 7-9: 63 %

Åkarp

2017 F-3: 96 % 4-6: 84 % 7-9: 64 %

2018 F-3: 95 % 4-6: 76 % 7-9: 71 %

Sammantaget gick år 2018 78% av de elever som bor i kommunen i kommunens skolor. 
Det innebär att ca 550 elever av de som bor i kommunen gick i skola i annan kommun 
eller på en fristående skola. Samtidigt tog kommunen emot 99 elever från annan kom-
mun varav 79 kom från Malmö stad. Detta var en ökning jämfört med de 58 elever från 
annan kommun som valde att gå i Burlövs skolor 2017.

En ny skola på Kronetorp kommer med stor sannolikhet att öka attraktiviteten för våra 
kommuninvånare och minska andelen elever som väljer att gå i skola utanför kommu-
nen.

Arlöv inkl. Kronetorp

Dagens kapacitet

Vi bedömer följande som en realistisk kapacitet för de nuvarande skolorna. Denna kapa-
citetsbedömning bygger på att varje klass i varje årskurs är full. 
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F-6:                  Kapacitet      Elever vt 19

Humlemadsskolan (inklusive nuvarande paviljonger) 300 268

Tågarpskolan inkl. paviljonglösning ht 19 340 302

Svenshögsskolan 350 306

Totalt: 990                 876

Ytterligare en förskoleklass tas emot på Tågarpskolan ht 19 i den beslutade paviljonglös-
ningen. Vi har därefter utrymme att ta emot ytterligare någon klass på Svenshögskolan, 
medan på Tågarpskolan och Humlemadskolan går det inte att ta emot fler klasser. Däre-
mot kan elever tas emot i klasser på alla tre skolorna, dock inte i alla årskurser. En faktor 
som också begränsar kapaciteten är matsal, idrottshallar och specialsalar bland annat 
slöjd, no och musik. Hänsyn behöver också tas till lärmiljöer för vår fritidshemsverksam-
het

Prognosen ovan visar att antalet elever i F-6 kan förväntas öka med 355 elever under 
perioden 2019-2028. I befintliga skolbyggnader finns ca 90 platser, fördelade på enstaka 
platser i olika årskurser. Vissa klasser och årskurser är redan fullbelagda. Det finns inga 
utrymmen att starta nya klasser inom befintliga skolbyggnader. I kapaciteten är pavil-
jongetableringen på Tågarps skola inräknad.

Vår bedömning är att man bör planera för att ha en ny F-6-skola på Kronetorpsområdet 
klar till hösten 2023. För att lösa situationen fram till dess måste man ha en paviljong-
lösning på Kronetorpsområdet under perioden 2020/21-2023. 

7-9:                    Kapacitet    Elever vt 19

Vårboskolan 300 268

Mottagningsenheten ca 15 ca 10

Nämnden har i tidigare planer bedömt att Vårboskolan maximalt skulle kunna klara 315 
elever. Det innebär i så fall att Komvux samtidigt får mindre lokaler att disponera än vad 
de har idag. Vi har också inrättat en mottagningsenhet för nyanlända och placerat den 
på Vårboskolan. 

Prognosen ovan visar att antalet elever i 7-9 kan förväntas öka med 131 elever under 
perioden 2019-2028. I befintliga skolbyggnader finns ca 30 platser. Prognosen visar att 
man når fullt kapacitetsutnyttjande 2021 med nuvarande efterfrågefaktor på 63 %. En 
ny 7-9-skola behöver byggas på Kronetorpsområdet och stå klar i maj 2025. Vårbosko-
lans nuvarande lokaler kan då utnyttjas av Komvux och gymnasieenheten samt mottag-
ningsenheten.
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Övergångslösningar

Paviljonglösningen kommer att behöva lösa kapacitet för elever i hela årskursintervallet 
F-9. I övergångsskedet innan ny 7-9-skola är byggd kommer lokalkapaciteten i den nya 
F-6-skolan att behöva användas även för åk 7-9. Paviljonglösningarna kommer att behö-
va omfatta även specialsalar och matsal. 

Åkarp

Dagens kapacitet

Vi bedömer följande som en realistisk kapacitet för de nuvarande skolorna. Denna kapa-
citetsbedömning bygger på att varje klass i varje årskurs är full.

                  Kapacitet     Elever vt 19

Södervångsskolan F-3 (inklusive 2 klassrum/ vid Dalslundsskolan) 125 116

Svanetorpsskolan F-3 100 97

Dalslundsskolan F-3 225 212

Totalt Åkarp F-3 450 425

Dalslundsskolan 4-9 450 426

Totalt alla skolor i Åkarp: 900 851

Prognosen ovan visar att antalet elever i F-3 i Åkarp förväntas öka med 19 elever under 
perioden 2019-2028. I åk 4-6 förväntas ökningen bli ca 30 elever och i åk 7-9 ca 95 ele-
ver, med nuvarande efterfrågefaktor (se ovan)

Skolorna i Åkarp är redan fulla i dag. Paviljongetableringen på Dalslundskolan F-3 som 
används av Södervångskolans förskoleklasser minskar utemiljön på ett icke önskvärt 
sätt. 

Elevökningen på Dalslundskolan 7-9 kommer i början av prognosperioden skulle tempo-
rärt kunna lösas av kapacitet på Kronetorpsområdet. Långsiktigt är bedömningen att en 
F-3-skola behöver byggas i Åkarp för 350-450 elever. Den nya F-3-skolan kan då inrym-
ma Svanetorpskolans verksamhet och Dalslundskolans F-3 verksamhet samt ta emot det 
enligt befolkningsprognosen utökade elevunderlaget i Åkarp. Dalslundskolans nuvaran-
de lokaler för F-3 skulle samtidigt kunna ställas om för 4-6-verksamhet. Det skulle inne-
bära en mer funktionell lösning för Åkarps 4-6-elever som kan få en anpassad skolgård 
och mer avgränsade och egna skollokaler. Sammantaget skulle denna lösning innebära 
ökade möjligheter att skapa en attraktivare skolgång i Åkarp och på så sätt öka efterfrå-
gan.
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Lokaler för fritidshem

Lokaler för fritidshemmens verksamhet kan tillgodoses dels genom specifika lokaler för 
fritidshemmen och dels genom att utnyttja lokaler där man under skoltid bedriver skol-
verksamhet. I huvudsak är det önskvärt att lokaler samutnyttjas men att enstaka rum, 
gärna med tillgång till pentry, är avsedda specifikt för fritidshemmens verksamhet.

I Burlövs kommun finns det fritidshem på Tågarpskolan, Humlemadskolan, Svenshögs-
skolan, Dalslundskolan F-3, Dalslundsskolan 4-6, Södervångskolan, och Svanetorpskolan. 
På de flesta skolor kan elever disponera fler ytor än de som är särskilt avsedda för fri-
tidshemmets verksamhet. Det gör att det är svårt att ta fram ett mer exakt nyckeltal 
lokalyta/elev som kan ge en rättvisande jämförelse mellan enheterna.

Inskrivna barn per skolenhet:

Tågarpskolan 156 

Humlemadskolan 137 

Svenshögskolan 141 

Dalslundskolan 4-6 56  

Södervångskolan 110  

Dalslundskolan F-3 194  

Svanetorpskolan 87 

Beskrivning av aktuella lokalytor för fritidshem

På Humlemadskolan, Svenshögskolan och Dalslundskolan 4-6 har fritidshemmet dels 
tillgång till en del helt egna lokaler (Humlan 225, Svenshögskolan 246, Dalslundskolan 4-
6  241) och dessutom tillgång till ett antal rum som samutnyttjas. Alla tre skolorna har 
även tillgång till specialsalar. 

På Tågarpskolan har inte fritidshemmet några helt egna lokaler. Alla samutnyttjas. Men 
de allmänna lokalerna är så utformade att fritidshemmet ändå får goda möjligheter. Det 
finns en god tillgång till specialsalar att använda efter önskemål.

Dalslundskolan F-3, Södervång och Svanetorp har inga egna lokaler för fritidshemmet. 
Enbart lokaler som samutnyttjas. Lokalernas utformning sätter begränsningar för vad 
som kan göras. Rektors bedömning saknas. Specialsalar saknas helt på dessa små skolor.
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Komvux/gymnasieenheten

I dagsläget har hela gymnasieenheten med introduktionsprogram flyttat från Komvux 
lokaler vid Vårboskolan till Hvilans folkhögskola. Vi har nu ca 90 elever där.

Eftersom vi har många nyanlända som saknar svensk skolutbildning för att bli självför-
sörjande och vi totalt har en befolkning med relativt låg utbildningsnivå och en vikande 
konjunktur så talar allt för att vi kommer att fortsätta att ha ett högt tryck till Komvux 
under perioden. 

Prognosen visar att om Vårboskolan ska kunna ta emot elevtalet de närmaste åren så 
behöver lokalkapacitet på Kronetorpsområdet att behöva utnyttjas. Vuxenundervisning-
en kan komma att behöva disponera fler lokaler än vad de gör i dag. 

Att hyra lokaler på Hvilan för gymnasieenheten är en tillfällig lösning som kommer att 
behöva användas under de närmaste fem åren.

Förskolan 

Dagens kapacitet

Under 2019 har förskolorna tagit emot i genomsnitt:

Egna förskolor 986 barn Arlöv: 568   Åkarp: 418
Pedagogisk omsorg 14 barn
Andra anordnare 187 barn
Summa barn: 1188 barn

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet 1-5-åringar ökar med 204 barn fram 
till 2028 medan det är oförändrat i Åkarp. Andelen inskrivna barn i förskolan i Burlöv är 
83%. För att klara det utökade antalet barn behöver en sex-avdelnings förskola med 
byggas i Arlöv. Detta är en utökning med fyra avdelningar då nuvarande Grönebo består 
av två avdelningar. Norrlandia kommer som fristående aktör att etablera verksamhet 
från och med november 2019, med plats för 120 barn. Sammantaget innebär detta att 
kapaciteten ökas med 190 platser. 

De förskolor som idag är förlagda i lägenheter har mycket svårt att anpassa lärmiljön så 
att man kan leva upp till läroplanens krav. Barngrupperna idag i våra kommunala försko-
lor är ca 17,5 barn per avdelning, vilket är drygt två barn mer än rikssnittet. Det är där-
för angeläget att bygga ytterligare förskolor.  Ytterligare en ny förskola i Arlöv/Krone-
torp på 6-8 avdelningar, behöver byggas och stå klar under 2025.

När ny skola i Åkarp vid planperiodens slut står klar kommer Svanetorpskolan att kunna 
byggas om och utökas till en förskola för 120 barn och på detta sätt ha en beredskap att 
möta även tillväxten i Åkarp och ambitionen om att minska antalet barn per avdelning.
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Bygglovet för paviljongerna på Havrens förskola löper ut 2024 och behöver antingen 
förlängas eller ersättas med permanent kapacitet.

Kultur och fritid
Hittills har vi redovisat barn och unga i kommunens egna verksamheter. När vi planerar 
för kommunens kultur-och fritidsutbud måste vi ta hänsyn till befolkningstillväxten to-
talt.

Enligt prognosen ska befolkningen växa från ca 18 000 år 2019 till ca 24 000 år 2028. 
Det innebär totalt en ökning med ca 6 000 invånare eller c:a 33 %.

Eftersom vi har ett särskilt fokus på de ungas kultur-och fritidsutbud kan det vara intres-
sant att se hur dessa åldersgrupper växer under perioden.

Prognosen för 2019-2028 anger att ungdomar i åldrarna 10-24 år kommer att öka med 
1 174 personer. 

Planering av ett nytt bad fortsätter. I samband med detta anser nämnden att det är an-
geläget att kommunen också fattar beslut om ny lokalisering av Kronetorpsvallen med 
tillhörande fotbollsplaner och klubbhus. Matcharenan med läktare på Kronetorpsvallen 
kan inte användas när det nya badet börjar byggas. Nämnden ser stora fördelar med att 
skapa en lokalisering som ger ett bra samband mellan ett nytt bad, ny idrottsplats och 
den nya skolan på Kronetorpsområdet.

Nämnden har gjort en framställan till kommunstyrelsen om att utreda en lämplig place-
ring för en ny mötesplats/aktivitetsgård. Såväl dagens besökssiffror som prognosens 
siffror kring hur gruppen ungdomar kommer att växa under perioden visar tydligt att 
det finns ett mycket stort behov av nya lokaler.

Även i Åkarp finns behov av bättre lokaler för fritidsverksamhet och föreningsverksam-
het. Det finns en fortsatt stor efterfrågan på tid i sporthall som vi inte kan tillmötesgå 
eftersom Dalslundshallen är helt fullbelagd och med flera föreningar i kö. 

Med tanke på befolkningstillväxten i alla åldrar måste även den ideella sektorn kunna 
växa med sina verksamheter. I samband med utbyggnaden av Kronetorpsområdet kom-
mer det att behövas fler idrottshallar med måtten 20 X 40 m för skolidrott och tränings-
ändamål. Vi bedömer att behovet kan tillgodoses om man vid planerade skolbyggen 
även planerar in idrottshallskapacitet vid de skolor som byggs.  Vi föreslår också att man 
anlägger spontanidrottsytor intill de nya skolorna.
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Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i 
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, org.nr 
556187-0410, den 28 mars 2019. 
 

 
Närvarande: se bifogad deltagarlista, Bilaga 1. 

Presentationsmaterial: se bifogade powerpoint-presentationer, Bilaga 2 (Verksamhetsåret 2018), 
Bilaga 3 (Frågor i fokus 2019), Bilaga 4 (Framtida fjärrvärmeleverans), Bilaga 5 (Förändrad modell för 
behandlingsavgifter), Bilaga 6 (Effekter av en eventuell skatt på förbränning av avfall).  

 

1. Sammanträdets öppnande 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun, 
öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

2. Genomgång av dagordningen 

Katrin Stjernfeldt Jammeh går igenom dagordningen för sammanträdet och 
förklarar att det tillkommit information under punkten Övriga frågor. 

3. Konkurrensverkets nya utredning 

Advokaten Hanna Lundqvist, Advokatfirman Lindahl KB, redogör för innebörden 
av Högsta förvaltningsdomstolens dom och Konkurrensverkets nya utredning. 
Konkurrensverkets nya granskning rör samma fråga som tidigare, dvs om ägarna 
har rätt att köpa avfallshanteringstjänster av Sysav utan föregående upphandling 
men har utökats till att även omfatta alla inköp från Sysav respektive Sysav 
Industri AB under 2018. Advokatfirman Lindahl har av ägarna fått i uppdrag att 
ta fram ett svar till Konkurrensverket, vilket ska ges den 12 april. 

Hanna Lundqvist rekommenderar att ägarkommunernas arbete med att ta fram 
ändrade styrdokument för Sysav vilar i avvaktan på slutligt avgörande av 
frågorna i den nya process som Konkurrensverket har inlett.  

4. Verksamhetsåret 2018 

Peter Engström, VD i Sysav, redogör för verksamhetsåret 2018, bilaga 2. 

5. Frågor i fokus 2019 

Peter Engström redogör för de frågor som är i fokus för Sysav det kommande 
året, bilaga 3. 

6. Framtida fjärrvärmeleveranser  

Peter Engström redogör för den studie som pågår avseende möjligheterna att 
bygga ihop fjärrvärmenätet från Helsingborg till Malmö, bilaga 4. 
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7. Diskussion kring en förändrad modell för behandlingsavgifter 

Mathias Lindsjö, Avdelningschef Kommunrelationer, Sysav, redogör för Sysavs 
förslag att införa en förändrad modell för behandlingsavgifter, bilaga 5. Ett färdigt 
förslag kommer att läggas fram för beslut till styrelsen inför 
styrelsesammanträdet i juni 2019.  

Förslaget diskuteras.  

8. Effekter av en eventuell skatt på förbränning av avfall 

Peter Engström redogör för de effekter en eventuell skatt på förbränning av avfall 
kommer att medföra, bilaga 6.  

9. Ägarsamråd 2019 

Nästa ägarsamråd kommer att äga rum den 29 oktober 2019 kl 9 -12. 

10. Inför årsstämma 

Det föreligger inga frågor att behandla inför Sysavs årsstämma.  

11. Övriga frågor 

Utbildning för ägarombuden/ägarsamrådet med bl.a. fördjupad information om 
Sysav och dess verksamhet äger rum den 29 oktober 2019 efter ägarsamrådet.  

12. Sammanträdets avslutande  

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.  
_____________________________ 
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Deltagare ägarsamråd Sysav 28 mars 2019 Bilaga 1 

 
Burlöv   Rickard Brinck 
                                       Lars Johnson 
  Mats Lithner 
 
Kävlinge  Anette Bååth 
 
Lomma  Lisa Bäck 
   
Lund  Anders Almgren 
  Börje Hed 
 
Malmö  Katrin Stjernfeldt Jammeh 
  Jan-Inge Ahlfridh 
  Tomas Bärring 
  Lovisa Hansson 
 
Simrishamn  Mats Carlsson 

Jeanette Ovesson 
 

Sjöbo  Kent I Andersson 
 
Skurup   Christian Björkqvist 
 
Svedala  Teresa Fridell 
                                       Jesper Sennertoft 
 
Tomelilla  Johan Linander   
  Per-Martin Svensson 
 
Trelleborg  Johnny Nilsson 
 
Vellinge  Åke Grönvall 
          Carina Wutzler 
 
Ystad  Gunilla Andersson  
 
 
Sysavs styrelse  My Gillberg 
  Göran Holm 
  Bo Carlqvist 
  Katja Larsson 
  Håkan Andersson    
  Sverker Nordgren 
                                       Mikael Roos 
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Sysav  Peter Engström, VD 
  Gunilla Carlsson 
                                       Mathias Lindsjö 
  Charlotte Thergelsö 
                                       Eva von Quitzow 
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Ägarsamråd
28 mars 2019
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Dagordning

1 Konkurrensverket
2 Verksamhetsåret 2018

Frågor i fokus 2019
4 Framtida fjärrvärmeleverans
5 Förändrad modell för behandlingsavgifter
6 Effekter av en ev skatt på förbränning av avfall
7
8
9

Ägarsamråd 2019
Inför årsstämman
Övriga frågor

3
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1
Konkurrensverket
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2
Verksamhetsåret 2018
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År 2018 i kortversion
• Matavfallsinsamling fortsatt 50%

• Restavfallsvolymer – ökad utsortering
225 ->197->191 kg på 5 år

• Insamlingsansvar i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun 
-fungerar nu väl, antal reklamationer sjunker kontinuerligt-
snart en reklamationsfri vecka

• Nästan helt fossilbränslefria transporter

• Maskiner till drift på egenproducerad el

• Bra tillgänglighet i energiåtervinningen

• OFA på L4– minskad NOx o elförbrukning

• Regional avfallsplan 2021-2030 – gemensamma mål

• Inga stora bränder – förebyggande arbete med framgång!

• Kvalitetskontrollen, stadigt på 5% omklassning

• Kemisterna hyllas av polis och MSB 

• Hot o våld – minskning, inpassagesystem m fl åtgärder

• Slaggsorteringsanläggning

• Materialsortering x 3 (grovavfall, gips, textil)

• Nikotinkaninen (Onaturligt i naturen) 56% mindre fimpar

• Resterkocken

• Högt kundnöjdhetsbetyg

• Processorientering 

• Riskhantering

• IT-plattformen och systemstöden (Arkiv & GDPR)

• Projekt ”Säkra arbeten” – det är allvar – inga fler olyckor!

• Konkurrensverkets beslut undanröjt!

• Bra ekonomiskt resultat!
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Sysavkoncernen – verksamhetsåret 2018

(Mkr) Utfall 2018 Utfall 2017     Utfall 2016 Utfall 2015      Utfall 2014

 Omsättning: 956 915 876 843 818
 Rörelseresultat 65 90 152 64 56
 Resultat efter finansiella poster 39 71 135 44 28
 Investeringar: 127 76 46 133 89

Justerat för engångs-
effekter: ~65 MSEK
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Koncernperspektiv på energiåtervinningen 

• Sysavs uppdrag mot ägarkommunerna (primärt ÅVC-insamling) är underfinansierat med dagens 
behandlingsavgifter mot ägarkommunerna 

• Energiåtervinningen är en dominerande affär och ryggraden i den starka ekonomin Sysav Industris 
verksamhet visar upp idag

• Överskott i verksamheten på den konkurrensutsatta marknaden inom Sysav Industri möjliggör 
bibehållna behandlingsavgifter i Sysav (koncernbidrag) 

• Skapar även kapital för investering i framtidens avfallsanläggningar och utvecklingssatsningar/-
samarbeten
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Sysavkoncernen - Kreditöversikt

8

Översikt av lån och säkring 2018-12-31 2018-08-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder och säkring (MSEK)

Summa lån 723 763 804 874 934
Rörlig ränta 123 163 204 274 234
Räntesäkringsavtal 600 600 600 600 700
Andel lån säkrat eller fast ränta (%) 83,0% 78,6% 74,7% 68,6% 74,9%
Genomsnittlig ränta och marginal

Genomsnittlig rörlig ränta lån -0,29% -0,367% -0,45% -0,51% -0,35%
Genomsnittlig rörlig ränta räntederivat -0,316% -0,374% -0,63% -0,58% -0,39%
Genomsnittlig fast ränta räntederivat 1,24% 3,065% 3,070% 3,07% 2,91%
Genomsnittlig betald ränta 1,24% 2,62% 2,64% 2,35% 2,38%
Genomsnittlig betald marginal 0,14% 0,15% 0,15% 0,03% -0,06%
Summa betald ränta och marginal 1,39% 2,77% 2,79% 2,38% 2,32%
Genomsnittlig kvarstående löptid (år)

Lån 6,1 6,5 7,2 8,1 9,1
Räntederivat 5,7 1,4 2,1 3,1 3,7
Årseffekt av 25 punkter ökning i ränta (MSEK) -0,307 -0,408 -0,5 -0,7 -0,6
Årseffekt av 25 punkter ökning i marginal (MSEK) -1,807 -1,908 -2,0 -2,2 -2,3

83%

17%

Andel lån, säkrade och icke säkrade

Säkrade lån Icke-säkrade lån
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Sysavkoncernen - covenanter från externa finansiärer

9

Krav
Utfall 

2018

Utfall 

2017

Soliditet
(EK + obeskattade reserver exkl latent skatt) / 
balansomslutning

> 20 % 38% 34%

Skuldtjänstkvot
Rörelseresultat före avskrivningar / 
(räntekostnader + amorteringar enligt plan)

>1,5 2,2 2,7

Nettoskuldsättningsgrad
(Räntebärande främmande kapital - kassa och 
finansiella värdepapper) / Totalt eget kapital

< 2,5 0,5 0,6
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Likviditetsprognos 2019-21 exklusive större ännu ej beslutade investeringar

10

Preliminärt
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Likviditetsprognos 2019-21 inklusive större ännu ej beslutade investeringar (1) (2)

11

Preliminärt

(1) Ännu ej beslutade investeringar som är inkluderade (totalt belopp för perioden, MSEK): Ombyggnad Bjurökontoret 20, SIPTex 35, Materialsortering 120, Gipsfabrik 20, Bjuröhallen 40
(2) Tillkommande intäkter och driftskostnader för nämnda investeringar är ännu inte inkluderade
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3
Frågor i fokus 2019
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Några aktuella frågor 2019 (1)

• Nytt tilläggsavtal med E.ON ger betydligt högre fv-ersättning from 2020

• Förändrad modell för ägarnas behandlingsavgifter

• Ny slaggsorteringsanläggning

• Textilåtervinningsanläggning

• Gipsåtervinningsanläggning

• Materialåtervinning ur grovavfall innan förbränning

• Inpassagesystem vid våra återvinningscentraler
• Framtida energiåtervinning och fjärrvärmeproduktion
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Några aktuella frågor 2019 (2)

• Förbränningsskatt ?
• Konkurrensverket ?
• Framtida spelregler och förutsättningar för biogasen

• Scenarioanalys 2025/2030 => Uppdatering strategisk agenda

• Introduktion av ny styrelse

• Fortsatt utveckling av intern kontroll och riskhantering

• Byte av affärssystem

• Digital arbetsplats

• Beslutstödsystem
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4
Framtida fjärrvärmeleverans
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Framtida fjärrvärmeleverans

• Tilläggsavtal nr 5 avseende fjärrvärmeleveranser till E.ON under 2020-2025 är slutligt undertecknat

• Partsgemensam studie av hur ett sammanhängande regionalt fjärrvärmesystem i sydvästra Skåne 
kan utformas och kopplas samman pågår. 
Arbetet fokuserar långsiktigt (bortom 2025/2030) och syftar till att med ett helhetsperspektiv fånga alla 
nyttor och synergier (miljö, samhälle, anläggningsredundans, driftoptimering, underhåll, kapitalbehov, 
ekonomi etc) som kan uppnås med ett sammankopplat regionalt fjärrvärmesystem. Parter i detta 
samarbete är E.ON, Kraftringen, Landskrona Energi, Öresundskraft och Sysav

• Det planerade förändringarna av kraftvärmebeskattningen from 1 augusti 2019 kan komma att 
Heleneholmsverket i Malmö ej kommer att producera el och fjärrvärme…
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§ 5
Förändrad modell
för ägarkommunernas
behandlingsavgifter

Ägarsamråd 28 mars 2019
485



Bakgrund

1/ 

Återkommande erhåller Sysav frågor ifrån 
ägarkommunerna avseende 
behandlingsavgifterna. Grunden till detta är att 
dagens behandlingsavgifter ska balansera såväl 
kostnader för avfallshantering som annan 
uppdragsbeskriven service, tex: 

i. Omlastningsanläggningar

ii. Återvinningscentraler

iii. Transporter mellan anläggningar

iv. Utveckling och genomförande av avfallsplanering

v. Skol- och informationsverksamhet
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Uppdrag
i. Utvärdera alternativ med differentierade  

behandlingsavgifter (primärt restavfall) så att de blir 
direkt jämförbara med rådande marknadspriser

ii. Utveckla och utvärdera alternativa 
serviceavgiftsmodeller avseende ÅVC-verksamhet och 
andra utökade uppdrag som Sysav åtagit sig i enlighet 
med konsortialavtal och ägardirektiv 

iii. Föreslå lämplig avgiftsmodell (behandlingsavgift + 
serviceavgift) som initialt endast medför en försumbar 
total ekonomisk skillnad för respektive kommun, jämfört 
med rådande modell

iv. Förankra och vid behov justera förslag till avgiftsmodell 
med styrelse, ägar-samråd och teknisk delegation. 
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Principer för ny prismodell

• En serviceavgift bör tas ut per invånare i 
respektive kommun. Indexering mot 
allmän kostnadsutveckling bör övervägas.

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter 
skall vara jämförbara med 
marknadspriser.

• Det avgiftsutrymme som uppstår vid 
sänkta behandlingsavgifter, som tidigare 
bidragit till att balansera kostnader för 
Sysavs utökade uppdrag mot 
ägarkommunerna, omvandlas till en 
serviceavgift.

• Serviceavgiften skall bidra till att balansera 
kostnader avseende ÅVC-verksamhet, 
omlastning, kretsloppsplanarbete, skol-
och informationsverksamhet m.m.
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Sammanfattning av förslag till reviderad avgiftsmodell

• Behandlingsavgift för ägarkommunernas restavfall: 500 kr/ton

• Behandlingsavgift för ägarkommunernas matavfall: 400 kr/ton

• En fast serviceavgift införs som har en initial nivå om 40,60 kr/invånare och år

• Förnyad avgiftsmodell bedöms kunna införas den 1 januari 2020 förutsatt beslut i styrelse i juni 2019
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§ 6
Effekter av en ev skatt på 
förbränning av avfall

Ägarsamråd 2019-03-28
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• Den 2 juni 2016 beslutade Regeringen att tillsätta en utredning om ekonomiska styrmedel för el-
och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning

• Den 11 maj 2017 fick utredningen ett tilläggsdirektiv som bl a innebar att lämna förslag på 
utformning av en avfallsförbränningsskatt. Skatteförslaget skulle utformas så att det i möjligaste 
mån verkar för att utjämna den finansiella obalans som råder mellan olika avfallsbehandlings-
metoder och för ökad materialåtervinning av återvinningsbara materialslag.

• Den 1 november 2017 överlämnades utredningen ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och 
utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” till Regeringen. Utredningens slutsatser 
är att ingen skatt bör införas på förbränning av avfall då den skulle bli rent fiskal och inte på ett 
verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

• Den 31 augusti 2018 remitterades delar av utredningen. Senast den 30 november skulle 
remissvaren vara inkomna
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Utredningens förslag i korthet:

– Skatten omfattar allt avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en 
samförbränningsanläggning. 

– Skatt ska inte betalas för

• avfall som förs ut från anläggningen

• biobränslen som förs in till förbränningsanläggningen.

• farligt avfall som förs in till förbränningsanläggningen.

– Skattesatsen uppgår till 100 kr per ton avfall.

Skatt på förbränning av avfall
Lagteknisk utformning
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Konsekvenser
• Den offentligfinansiella bruttoeffekten av en avfallsförbränningsskatt på 100 kronor 

uppgår till 0,47 miljarder kronor. 

• Mycket begränsad påverkan på utsläpp av växthusgaser.

• Mycket begränsad påverkan på styrningen från energiåtervinning till 
återanvändning och återvinning av material.

Tidplan
• Förslag läggs till budgetpropositionen för 2020

• Skatten införs 2020
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Remiss avseende delar av betänkandet Brännheta skatter!
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet avseende skatt på avfall som förbränns i avsnitt 1.3, kap. 7–15 samt 
avsnitt 21.3 i betänkandet. Remissvaren skulle vara inkomma senast 30/11-2018.  27 av 33 remissinstanser har svarat.

• Negativa (15) 
• Avfall Sverige 

• Energigas Sverige

• Energiföretagen

• IKEM

• Kommerskollegium

• Konjunktursinstitutet

• Konkurrensverket (men positiva till NOx-skatt)

• Linköpings universitet

• Naturvårdsverket

• Näringslivets regelnämnd

• Skatteverket

• Skogsindustrierna

• Statens Energimyndighet

• Svenskt Näringsliv

• Sveriges Kommuner och Landsting

• Positiva (6)
• Domstolsverket

• Kammarrätten i Sundsvall

• Kemikalieinspektionen

• Regelrådet

• Svenska Naturskyddsföreningen

• Återvinningsindustrierna (Samförbränningsanläggningar ska 

undantas)

• Inga synpunkter (6)
• Förvaltningsrätten Falun

• Tullverket

• Vinnova

• Tillväxtanalys

• Umeå Universitet

• Kungliga tekniska högskolan
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Argument som framförs av remissinstanserna mot förslaget 
om skatt på avfallsförbränning

• Endast fiskal
• Inte ett kostnadseffektivt sätt att styra mot mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering
• Sämre konkurrenskraft för kraftvärme och fjärrvärme, överensstämmer inte med den 

blocköverskridande energipolitiska överenskommelsens skrivningar om att ”en 
konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är 
förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”

• Styrmedel bör sättas nära problemkällan för att få effekt. 
• Uppfyller inte att förorenaren betalar eftersom den inte påverkar beslut om produktdesign eller 

materialval
• Försämrar importmöjligheterna för svenska förbränningsanläggningar, Kan i värsta fall leda till 

förbränningsanläggningarna inte kan utnyttjas fullt ut
• Avvakta införandet av EU:s avfallspaket och förslag från pågående utredningar som kan 

påverka avfallsförbränning, t ex ”Utredning om att nå negativa utsläpp av växthusgaser”
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Förbränningsskattens effekt på behandlingsavgifterna 
gentemot ägarkommunerna
• Antagande om att förbränningsskatt införs om 100 kr/ton
• Styrelsesammanträde i juni fastslår behandlingsavgifter för kommande år, information om nytt förslag 

avseende behandlingsavgifter har behandlats på tidigare styrelsesammanträden
• Om förbränningsskatt införs föreslås följande behandlingsavgifter inför 2020:

• Restavfall och brännbart avfall från ÅVC: ursprunglig taxa 500 kr/ton, inklusive skatt: 574 kr/ton (baserat på att 

24 % slagg kan avräknas)

• Matavfall: ursprunglig taxa 400 kr/ton, inklusive skatt: 426 kr/ton (baserat på brännbar rejektmängd 26 %)

• Grovavfall: ursprunglig taxa 895 kr/ton, inklusive skatt: 962 kr/ton (67 % av grovavfallet antas gå till förbränning 

efter sortering)

• Införande av skatt motsvarar ca 14,6 Mkr för de mängder som ägarkommunerna lämnar till Sysav 
(baserat på behandlade mängder 2018)

• Noterbart är att införande av skatt ökar incitamentet för utsortering av matavfall (148 kr/ton vilket kan jämföras med 
100 kr/ton i förslag som tidigare diskuterats)

497



Fördelning per kommun 

Mängd (ton) (kr) Mängd (ton) (kr) Mängd (ton) (kr) (kr) (inv) (kr/inv)

Kommun Brännbart+rest Skatt brännbart Matavfall Skatt matavfall Grovavfall Skatt grovavfall Total skatt Kommun Befolkning Effekt/inv
Burlöv 4 741 350 834 790 20 382 396 26 532 397 748 Burlöv 18 073 22
Kävlinge 7 307 540 718 1 714 44 221 311 20 837 605 776 Kävlinge 30 959 20
Lomma 4 007 296 518 1 457 37 591 333 22 311 356 420 Lomma 24 264 15
Lund 26 136 1 934 064 6 970 179 826 561 37 587 2 151 477 Lund 121 274 18
Malmö 78 955 5 842 670 13 748 354 698 4 719 316 173 6 513 541 Malmö 333 633 20
Simrishamn 5 266 389 684 1 451 37 436 219 14 673 441 793 Simrishamn 19 376 23
Sjöbo 3 911 289 414 1 033 26 651 280 18 760 334 825 Sjöbo 19 071 18
Skurup 3 805 281 570 605 15 609 221 14 807 311 986 Skurup 15 642 20
Staffanstorp 7 637 565 138 0 0 393 26 331 591 469 Staffanstorp 24 167 24
Svedala 4 491 332 334 1 123 28 973 242 16 214 377 521 Svedala 21 074 18
Tomelilla 3 644 269 656 933 24 071 169 11 323 305 050 Tomelilla 13 416 23
Trelleborg 9 378 693 972 2 614 67 441 448 30 016 791 429 Trelleborg 44 595 18
Vellinge 9 093 672 882 1 799 46 414 464 31 088 750 384 Vellinge 35 790 21
Ystad 8 977 664 298 1 234 31 837 349 23 383 719 518 Ystad 29 848 24
Summa 177 348 13 123 752 35 471 915 152 9 105 610 035 14 648 939 Summa 751 182 20
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Sammanfattning av konsekvenser av införd avfallsskatt – Sysav Industri

• Marginaleffekten av förbränningsskatten bedöms till ca 75 kr/ton för 
de brännbara flödena. 

• Totalt uppskattas skatteeffekten till ca 25 mkr på industriflödena.

• Förhållandet mellan avtalsbundna volymer och icke-avtal är ca 75/25 i 
industriflödena.

• Alla skrivna avtal innehåller förbehåll som gör det möjligt att öppna 
upp för justering fr o m dagen då skatten införs. 

• Minst 3 månaders meddelandefrist eftersträvas men blir beroende av 
det politiska beslutet om införande.

• Alla övriga volymer justeras enligt normalt förfarande i Sysavs vågar 
beroende på marginaleffekten för respektive avfall. Även här 
eftersträvas minst 3 månaders framförhållning.

• Importavtal kan öppnas för förhandling, dock finns risk att flödet finner 
annan billigare behandling (risk ca 4,75 mkr). 

• Även upphandlingar av externa kommuner innehåller en avtalsrisk då 
motparten väljer skrivning (risk ca 3,5 mkr).

Brännbar artikel Mängd in 2018, 
utfall i ton Aktuell för skatt (ja/nej)

Svensk industri, avtal 115 000 ja

Svensk industri, ej avtal 50 000 ja

Import 64 000 ja

Externa kommuner (upphandlingar) 48 000
Förhandlingsfråga, avtalen 
innehåller ej text om 
skattehöjningar

Farligt avfall till förbränning 1 000 nej

Bränsleberedning, extern kund 12 000 ja, men bara 33% (ca 4000t)

Bränsleberedning, internt 17 000 ja, 82% (14000t)

Protector, kliniskt avfall 1 400 ja, men bara 400t

Övrig flöde frän sorteringsplattan 
mm, internt 41 600 ja

Summa förbränt i Industri 350 000
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Ägarsamråd 2019

500



8
Inför årsstämman

26 april 2019 kl 13.30
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9
Övriga frågor
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Utbildning för ägarombud/ägarsamråd ?

Hösten 2019

Tankar kring innehåll:
• Allmänt om Sysav och vår verksamhet
• Framtidsfrågor och utmaningar
• Ägarnas roll och ansvar
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Datum och plats för mötet  
2019-05-13, Kävlinge kommunhus 
 
Närvarande 
Lennart Andersson, Trafikverket 
Jack Bårström, Trafikverket 
Johan Haagman, Trafikverket 
Dan Kjeldsen, Trafikverket 
Olof Fredholm, Trafikverket 
Björn Petersson, Region Skåne 
Ola Eriksson, Åstorps kommun 
Niklas Ögren, Bjuvs kommun 
Stefan Pettersson, Svalövs kommun 
Mats Dahlberg, Svalövs kommun 
Linnea Widing, Svalövs kommun 
Fredric Palm, Kävlinge kommun 
Thomas Landén, Kävlinge kommun 
Lina Rosenstråle, Kävlinge kommun 
Robert Wenglén, Lomma kommun 
Julia Branting, Burlövs kommun 
Lars Johnson, Burlövs kommun 
 
Anmält frånvaro: 
Lars-Åke Ståhl, Burlövs kommun 
Mats Ohlsson, Skånetrafiken 
 
 
 
1. Lennart Andersson hälsar välkomna 

 
2. Presentationsrunda 
 
3. Föregående minnesanteckningar gicks igenom 

 
4. Söderåsbanan Åstorp-Teckomatorp Etapp 3 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Omvärlden (medier, föreningar) börjar intressera sig nu när bygget kommer igång, 
framförallt i Kågeröd. Trafikverket möter upp, är proaktiva och svarar på eventuella 
frågor. 
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Frågan om trafik norr om Åstorp till Ängelholm framfördes igen. Svaret är att 
Skånetrafiken inte har planer på att trafikera godsstråket genom Skåne på detta vis i 
dagsläget. 
 
Gällande markföroreningar i Svalöv: Vi vet ännu ej spridningen men vi har fått direktiv 
från länsstyrelsen att föroreningar inte får spridas genom vårt bygge. Allt grundvatten 
körs till deponi under byggtiden. Nya prover tas när vi börjar schakta. Utgör främst en 
ekonomisk risk.  
 
Förseningar hos vår entreprenör NRC utgör en risk. Möten på ombudsnivå har hållits. 
Ytterligare en risk utgörs av kommande ledningsomläggningar i Kågeröd. 

 
5. Lommabanan Kävlinge-Arlöv Etapp 1 
 
Se bifogat bildspel. 
 
Positiv stämning bland de boende i Furulund. Ett utskick har gått ut till de boende. Även 
till boende i Lomma har ett hushållsutskick gått ut, där också information om t.ex. 
busspåfarten till E6 ingick. 
 
Bullerskydd vid mötesspåret utförs i mars 2020 innan stora störande arbetena kommer 
igång. 
 
Risker som lyfts: 
Stora inkopplingar av ställverk vecka 34 2020 
Arkeologi; vi har hittat fornlämningar i Stävie och fler utgrävningar utförs under 6 veckor 
(initial bedömning) hösten 2019.  
 
Upphandlad entreprenör NRC ligger i detta projekt lite före tidplanen - öppnade för 
trafik efter första avstängningen cirka 2,5 dygn före tidplan. 
 
Projektet synkar sitt arbete med fyrspårsutbyggnaden där Lommabanan etapp 1 följer 
fyrspårets banavstängningar. 
 
En fråga om samordningen mellan bortbyggandet av plankorsningen på väg 913 och 
Lommabanan etapp 2 kom upp. Svaret är att vi inte har några detaljer förrän i 
kommande entreprenadplanering men att ambitionen är att samordning ska ske. 
 
6. Laget runt 
 
Burlövs kommun 
Kommunen är nu ännu mer angelägna om en ny station i Rinnebäck då sockerbruket 
flyttar sin verksamhet och därmed lämnar plats åt ett nytt exploateringsområde med 
mycket bostäder. 
 
Lomma kommun 
Avtal med SLU och Akademiska hus för etapp 2 ej klart, men parterna är överens om 
finansieringsprinciperna. 23/5 tar Lomma beslut om avtalet, resterande parters beslut 
sker i juni. 
 
Oro för prisutvecklingen för investeringar på järnväg (etapp 2). Svårt för Trafikverket att 
svara på men mycket talar för att det inte blir billigare att bygga framöver. 
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Medskick till Region Skåne om att kompletterande busstrafik ska fungera bra och 
smidigt så att fler lämnar bilen hemma; idag stort bilanvändande i kommunen. 
 
SLU-Alnarp motor för regional utveckling med fokus gröna näringar; glöms ofta bort. 
Vill ha mer stöd från Region Skåne. Region Skåne ser stor potential i etapp 2. 
 
Kävlinge kommun 
Etapp 2-avtal godkänt i fullmäktige. Etapp 1 - beröm till projektledare och entreprenör. 
Till hösten bygga klart Parkgatans förlängning i Furulund för att sedan kunna stänga 
plankorsningar enligt tidigare avtal. Byggnation av stationsområdet ska också komma 
igång. Fredric börjar jobba i Svedala efter sommaren och han tackar därmed för sig i 
denna gruppering. 
 
Svalövs kommun 
Håller på att handla upp tillfällig parkering i Svalöv. Nöjd med Trafikverkets 
projektledning. Bussangöringen fastställd: det blir ej nytt läge. 
 
Bjuvs kommun 
Förslag på utformning av stationsområde finns framme och som diskuterats med bl.a. 
Trafikverket och Skånetrafiken. Diskussion om avgränsning av anläggningsdelar. 
Inväntar tidplan från entreprenören NRC. 
 
Åstorps kommun 
Följer projektet och ser fram mot ny trafik. Diskussion med Trafikverket om ny planskild 
förbindelse vid stationen i Åstorp. 
 
Region Skåne 
Följer projektet och är med i avtalsdiskussionerna för Lommabanan etapp 2. 
 
7. Övrigt 
 
Lennart informerar gruppen om att Sweco har tilldelats uppdraget att genomföra en 
lokaliseringsutredning för Hässleholm-Lund (ny höghastighetsbana). Den bör enligt 
Trafikverkets tidplan vara färdig 2022. 
 
8. Nästa möte 
 
27 januari 2020, kl. 10 i Lomma kommunhus 
 
Skånetrafiken ombeds på nästa möte presentera trafikeringsupplägget inkl. framtida 
busstrafik. 
 
 
Vid tangenterna, 
Jack Bårström 
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt

Text Anslag Redovisat Kommentar
tom 2018 Total uppskattad kostnad

Beslutade anslag, tilläggsbeställningar enl KS 2015:740-530

2016-02-29 beslutde KF om tilläggsanslag för kvalitetshöjande insatser i samband med utbyggnaden av S Stambanan. I
beslutet fanns enbart nya anslag för investeringar och inte utökade driftskostnader. Ställning till ökade driftskostnader
skulle i beslutet göras i samband med ordinarie budgetprocess avseende det år då driftskostnaderna först aktualiseras.
Nedan presenteras de anslag som ingick i tilläggsavtalet

Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 10 664,2

Enligt beslut skulle Trafikverket för Burlövs kommuns räkning uppgradera området enligt formuleringar i beslutet. Handlar
om att lyfta fram fontänen vid Medbogarhuset genom en bredtrappa till vägen från Medborgarhuset. Vidare ska området
förskönas med grönska som är relativ ekonomisk att drifta. Trafikverket är klara med sin del och kommunen har nu valt att
genomföra sina åtgärder i egen regi. Systemhandlingar till en upphandling har påbörjats. Genomförandet av försköning
påbörjas  2020. Handlar om att göra parkyta mm.
OBS! I beslutet finns ingen tydlig beskrivning på vad som ska göras.

Förvärv av Tågarp 15:10 (Jimmys tryckeri) 5 900,0 5 760,0 5 760,0

Avsåg inköp av mark samt rivning av byggnad. Marken köptes in 2017 för 5 mnkr och rivningen kostade 760 tkr år 2018.
Ville ha rådighet av marken längs stambanan och Burlövs station i syfte att kunna skapa en anslutande gång och cykelförb
indelse

Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 740,0

Enligt beslut vill kommunen att Trafikverket breddar bron över Kronetorpsvägen. Orsaken är att den gamla bron måste
rivas och Trafikverkt ville enbart återställa den till ursprungligt skick vilket för kommunen skulle innebära att bron enbart
kan användas för biltraffik. Kommunen vill att bron breddas så att gång- och cykelväg kan byggas. Byggnation beräknas
först efter 2024.

Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 4 882,1

Överenskommelsen med Trafikverket handlade om att kommunen ville bredda en kulvet från 3 till 4 m. I avtalet ingick då
att köpa in fastigheterna Åkarp 1:44  och att byggnaden på denna mark skulle rivas för att möjlggöra en breddning av
kulverten. Nu har behovet ändrats, vilket inneburit att rivning av byggnaden inte hade behövt göras. Nytt anslag har
beviljats dock med samma totalkostnad som utgångspunkt i beslut.
Blir en kortare kulvert och ett öppet dike, Julia har förhandlat

Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 470,0

Beslutet handlade om att området skulle fördärvas när Traffikverket la sina tillfälliga spår. Vid återställandet beslutade KF
att upprusta/höja kvaliten på parken när tillfälle gavs. Utbyggnaden ligger långt fram i tiden, kommer göras efter att
spåren har lagts, ca 2024

Breddning av Alnarpsvägens bro 4 130,0

Inget anslag beviljades, dock bemyndigades kommunstyrelsen att fastställa den slutgiltiga kostnaden efter förhandling
med Trafikverket. Här vill kommun bygga en gång- och cykelväg längs stationsvägen vilket inte trafikverket kommer göra
utan ersättning från kommunen. Uppskattad kostnad 4,1 mnkr, dock inget anslag beviljat än.

Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 760,0

I beslutet lyfts fram trygghetsskapande åtgärder sam försköning av området kring stationen som ex en bänkrad med en låg
mur att sitta på , cykelparkering, konstnärlig utsmyckning och vakra träd.
Ej aktuell förrän 2023

Utbyggnad av gång- och cykelväg på locket i Åkarp 840,0
Inget anslag beviljades, dock bemyndigades kommunstyrelsen att fastställa den slutgiltiga kostnaden ewfter förhandling
med Trafikverket. Avser en gång- och cykelväg över locket vid Svanetorpsvägens förlängning

Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 210,0

Beslut handlar om att en ny bro ska byggas för att tillåtta större vattenmänger passera vid Alnarpsån. Bron ska bli 6 meter
bred för biltrafik samt gång- och cykelväg. Byggnation sker tidigast 2022, pengarna
kommer dock inte räcka för det

Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 540,0

Tilläggsanslaget bygger på att kommunen vill uppgradera området mellan stationsvägen och bruksvägen
till gångfartsområde för att sänka hastigheten där gående och cyklister korsar vägen till och från stationen.
Ligger långt fram i tiden, kommer göras efter att spåren har lagts, ca 2024

Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 290,9

Tilläggsanslaget avser att Trafikverket ska utmed Sockervägens södra sida anlägga ett gångstråk med träd och beslyning
mellan körbana och gångbana. Förslaget är att man även utmed sockervägen norra del mot Stambanan anlägger cykelväg
som eventuellt skulle kunna bli en snabbcykelväg. Beräknas vara klart 2021

Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 620,0 Avsåg att förbättra bullersituationen i Alöv/Åkarp. Påbörjas tidigast 2021
Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 960,0 Avsåg att förbättra bullersituationen i Arlöv/Åkarp. Kommer först när man byggt den tredje bron på E6 vilket kommer ske tidigast 2021

Summa tilläggsavtal med trafikverket 53 715,0 10810,2 57867,2

Övriga beslut om anslag kopplat till S Stambanan
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Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 10 000,0 0,0 10 000,0

Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 Aktuellt först med utbyggnaden av kv Hanna vid gamla Jimmys tryckeri vilket sker 2020

Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 Sker tidigast 2020, EON vill ha 225 tkr. Trv behöver komma överens om vilka höjder ledningen ska ligga på

Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 33 125,8

Beslut i KF från 2015. Anslaget har uppdaterats år 2017. Totalt har KF anslagit  33,2 mnkr.
 Fas 1 avser utbyggnad av gränsvägen fram till bron över järnvägen. Därefter ligger projektet vilande fram till fas 2 påbörjas
2022. Kostnaden uppskattas till 11 mnkr fram till 2024. Handlar om att plantera träd, asfalt för en cykelväg över bron samt
slitlager mm

Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 -4 950,0  Avser VASYDs medfinansiering
Medfinansiering Pendlar station 21 500,0 26 500,0 Avser medfinansiering till Trv
Medfinansiering övertäckning i Åkarp 75 000,0 100 800,0 Avser medfinansiering till Trv

Summa övriga tilläggsanslag  135 730,0 14 675,8 166 455,8

Framtida anslag, ej beslutade

Utbyggnad kv Hanna, kostnad 10 950,0
Avser gestaltning samt upplägg för markanvisning inför framtida exploatering (försäljning av marken). Avser delar av
Jimmys tryckeri. Kostnaderna på 10,7 mnkr avser detaljplanarbete, fastighetsreglering, utredningar, allmänplatsmark mm

Utbyggnad kv Hanna, intäkt -20 000,0 Efter detaljplanearbetet ska marken säljas till ett uppskattat värde på 20 mnkr, gatukostnadsersättning

Tågarp 15:1 mfl Burlöv Centralstation. Kostnad 70 000,0

Avser utbyggnad av två torg, busshållplats, gång- och cykelväg mellan hantverkargatan och Burlövsstation, bullerskydd
längs vångagatan samt infart för varutransport vid Burlövs center. Avser även utbyggnad av Lundavägen med
cirkulationsplats

Tågarp 15:1 mfl Burlöv Centralstation. Intäkt -24 500,0 Medfin av Gerp Burlöv AB, 35% för utbyggnad av Burlöv Centralstation

Summa övriga tilläggsanslag  0,0 0,0 36 450,0

Summa alla poster 189 445,0 25 486,0 260 773,0

Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt

Text Anslag Redovisat Kommentar
tom 2018 Total uppskattad kostnad
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - KLF

3100 92 030 13 701 Inventarier  298,1 0,0 298,1 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 3 652,2 0,0 3 652,2 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 6 833,7 0,0 6 833,7 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 1 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 200,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10 215,0

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 4 000,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan  2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen  -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0
3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 1 400,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 27,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst0,0 0,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0
3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter  4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 750,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 160,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 1 000,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3  1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED,  1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag)200,0 0,0 200,0 200,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
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3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0

summa 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 249,7

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt Kommunteknik och fastigheter 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0

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

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt MBN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid  506,9 293,1 213,8 400,0

summa 506,9 293,1 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 670,1 0,0 670,1

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

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt UKN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analys över tilläggsäskanden för utbyggnad av S Stambanan
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier  478,5 0,0 478,5 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0

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

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt SN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2014 2015 2016 2017 2018 2 017 2 018 2 019 2 020
Bruttoinvisteringar 146598 173619,5 38910,3 25855,5
Investeringsbidrag -28229 -17471,9 -1020 -1020
Nettoinvesteringar 99,9 92,2 85,9 98,8 83,5 118369 156147,6 37890,3 24835,5

Avskrivningar 45,9 49,7 52,4 52,4
Ränta 2,1 2,7 0,7 0,4
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Datum Beteckning 

2019-04-23  KCO 19-032 

Finansdepartementet 
Avdelning för offentlig förvaltning 
103 33 Stockholm 

Remissvar - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74)  

2019-02-08 skickade regeringskansliet ut kostnadsutjämningsutredningens betänkande på 
remiss till 338 remissinstanser, bland annat till samtliga kommuner och landsting. 
Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019.  
Betänkandet innehåller förslag på förändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting, som är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Kommunförbundet Skåne, som är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation, har 
inte fått betänkandet på remiss men dess styrelse har ändå beslutat att lämna remissvar ur 
ett principiellt perspektiv för de skånska kommunerna.  

I samband med remissvar i rubricerat ärende vill Kommunförbundet Skåne åter påpeka att 
de riktade statsbidragen endast bör användas i undantagsfall och då med tydliga riktlinjer 
samt att flertalet av de befintliga riktade statsbidragen bör övergå till att bli generella.  

Nedan följer ett antal synpunkter från Kommunförbundet Skåne på ovan nämnda 
betänkande: 
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Kommunförbundet Skåne  2(3) 

 
 
Övergripande kommentarer: 
Kommunförbundet Skåne menar att, till följd av gällande tidplan för inlämnande av 
remissvar, ett införande av ny modell för kostnadsutjämning inte bör ske före 1 januari 
2021 och då med beaktande av de synpunkter som lämnas i remissvaret. 
 
Ett av målen med översynen var att förenkla och göra kostnadsutjämningssystemet mer 
lättbegripligt. Kommunförbundet Skåne anser att den nya utredningen blivit än mer teknisk 
och komplicerad än nuvarande kostnadsutjämning. Kostnadsutjämningen måste kunna 
vara mer lättförståelig för de politiker och tjänstepersoner som vill kunna sätta sig in i 
modellen.  
 
Det införandebidrag som utredningen föreslår, där kompensation ges första åren till de 
kommuner som får störst negativ förändring, bör finansieras med statliga medel och inte 
gemensamt av kommunerna.     
 
Det är av vikt att effekter av gränspendlingen till Danmark för de skånska kommunerna 
finns med som beräkningsunderlag i de olika beräkningsmodellerna.  
 
Förskola och fritidshem: 
Kommunförbundet Skåne ställer sig positiv till införande av socioekonomisk 
kompensation men det är samtidigt svårt att bedöma om det är rimliga faktorer som 
föreslås i utredningen.  
 
Förskoleklass och grundskola: 
Utredningen föreslår ingen socioekonomisk kompensation i kostnadsutjämningen för 
förskoleklass och grundskola med hänvisning till det riktade stadsbidraget för likvärdig 
skola. Kommunförbundet Skåne anser inte att det är rimligt att socioekonomisk 
kompensation ska ske utanför den ordinarie kostnadsutjämningen i form av ett tillfälligt 
riktat statsbidrag. Nämnda statsbidrag bör istället lyftas in som generellt statsbidrag och 
socioekonomisk omfördelning ska ske i kostnadsutjämningssystemet.   
 
Gymnasium: 
Modellen ger kompensation för alla i åldern 16-18 år, vilket innebär kompensation även för 
ungdomar som i stället för att gå gymnasieutbildning väljer att jobba. Här borde någon 
form av reducering till följd av detta införas i modellen.  
 
Individ- och familjeomsorg: 
Rädda barnens barnfattigdomsmått utifrån hushållets inkomststandard och/eller 
försörjningsstöd är en tveksam variabel. Detta kan anses vara påverkbart eftersom det 
räcker att en familj fått försörjningsstöd en gång för att det ska kvalificeras som 
barnfattigdom. Utredningen svarar inte på varför man inte enbart använder kriteriet om 
hushållens inkomststandard.  
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Kommunförbundet Skåne 3(3) 

Kommunal vuxenutbildning: 
Modellen kräver att variablerna uppdateras ofta för att vara aktuella eftersom detta är 
kopplat till en invånargrupp som i stor omfattning bedöms röra sig mycket mellan 
kommunerna och därmed gör att variablerna ofta förändras.  

Äldreomsorg: 
Prislapparna i modellen är uppräknade utifrån tidigare empiri. Här bör man framöver titta 
på ny empiri. Befolkningens levnadsålder ökar successivt och framsteg sker löpande inom 
vården som påverkar insatserna, vilket gör att prislapparna inom äldreomsorgen som 
utredningen använder sig av också bör ses över.   

Det är positivt att normkostnaden för gifta/ogifta ersätts med sammanboende/ 
ensamboende. 

Verksamhetsövergripande kostnader: 
Här borde utredaren lagt mer fokus på att titta på variablerna och inte bara räkna upp 
befintliga.  

Patric Åberg  
Styrelseordförande 
Kommunförbundet Skåne
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Verksamhetsplan
2019–2023
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Inledning
MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dyna-
misk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många 
styrkor att bygga vidare på och utveckla: en unik innova-
tions-, forsknings- och entreprenörsmiljö, närhet till konti-
nenten och en lång tradition av internationellt samarbete, 
en ung befolkning och högutbildad arbetskraft samt en god 
infrastruktur som gör det möjligt för 100 000 människor att 
pendla mellan MalmöLundregionens kommuner varje dag. 

Men vi har också flera utmaningar. Att matcha företagens 
behov av arbetskraft, bristyrken inom framförallt skola, vård 
och omsorg, omställningen för att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter, att nå de regionala klimatmålen och den träng-
ande klimatanpassningen, en ökad konkurrens om mark 
samt ett behov av att öka kollektivtrafikens punktlighet och 
tillgänglighet.

Kommunerna har en nyckelroll att spela i dessa  utmaningar 
och den fortsatta utvecklingen av MalmöLundregionen. 
Detta förutsätter en nära samverkan mellan kommuner, 
myndigheter och näringsliv. 

Verksamhetsplanen är MalmöLundregionens plattform  
för ökad mellankommunal samverkan för att möta dagens 
utmaningar. Verksamhetsplanen tar sikte på att stödja 
och bidra till utveckling och tillväxt i vår region genom 
att fokusera på sex prioriterade områden: digitalisering, 
näringsliv, fysisk planering och infrastruktur, framtida 
 kompetensförsörjning samt miljö och klimat. Strukturplan 
för MalmöLundregionen” (2016) är ett viktigt komplement 
till denna verksamhetsplan.

Utöver dessa strategiska områden samverkar MalmöLund-
regionen också kring praktiska samverkans frågor och 
 skiftande aktuella frågor. 

Genom ökad förståelse för varandras perspektiv och utveck-
ling av gemensamma mål och insatser kan MalmöLund-
regionen utvecklas till gagn för våra invånare och företag. 
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Om samarbetet 
MalmöLundregionen
Övergripande mål
År 2035 är MalmöLundregionen en hållbar och samman-
kopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och 
näringslivsklimat.

Detta innebär stärkta förbindelser med omvärlden vilket 
ger MalmöLundregionen möjlighet att växa och skapa goda 
förutsättningar för näringsliv, forskning, utveckling och 
turism. Regionens roll som hållbar transit- och logistik region 
ska utvecklas. Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd där 
tåg,  bussar och gång- och cykelvägar ger goda och hållbara 
resmöjligheter till utbildning, arbete och fritid. I Sveriges 
bästa livsmiljö är bostads- och arbetsmarknaden i balans. 
Här finns attraktiva miljöer med storstadspuls, småstadsliv 
och lantliv.

Syfte
Att med gemensamma krafter och idéer genomföra insatser 
som vidareutvecklar regionen ur ett helhetsperspektiv.

Samarbetet strävar efter att påverka externt och samverka 
internt för att utveckla regionens attraktivitet till gagn för 
invånare och näringsliv. MalmöLundregionen prioriterar och 
arbetar aktivt i frågor av framförallt strategisk och övergri-
pande karaktär som är av gemensamt intresse för kommu-
nerna i MalmöLundregionen. 

Principer för samverkan 
•  MalmöLundregionens invånare och näringsliv är mål-

grupperna för samarbetet och våra satsningar, både på  
kort och lång sikt

•  MalmöLundregionen ska driva gemensamma frågor och 
insatser som påskyndar utvecklingen av ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart samhälle

•  Varje kommun har ett ansvar och engagemang i samarbe-
tet. Alla kommuner behöver inte delta i samtliga insatser 
men alla ska uppleva att de kan dra nytta av de insatser och 
resultat som framkommer

•  Uthållighet, helhetssyn och tillit mellan kommunerna är 
framgångsfaktorer för samarbetet

•  Samverkansavtalet reglerar samarbetet och dess organisa-
tion. Avtalet uppdateras vid varje kommunalval

MALMÖLUNDREGIONEN | VERKSAMHETSPLAN 2019–2023  3     
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Prioriterade områden
MalmöLundregionen verkar inom fem prioriterade områden 
där vi blir starkare genom aktiv samverkan. Alla områdena 
ska genomsyras av hållbar utveckling, d.v.s. ekonomisk,  
social och ekologisk hållbarhet.

Digitalisering 
MalmöLundregionen ska medverka till utvecklingen av gemensamma digitala 
 lösningar inom kommunerna som underlättar medborgarnas och företagarnas 
 vardag. MalmöLundregionen ska arbeta för en utvecklad användning av digitalise-
ringens möjligheter när det gäller kommunala tjänster. 

Näringsliv
MalmöLundregionen ska arbeta för att stärka näringslivets konkurrenskraft och  
skapa förutsättningar för fler jobb. Vi ska bidra till att näringslivet upplever en region  
utan administrativa gränser där det finns goda förutsättningar att bedriva och 
utveckla sin verksamhet. MalmöLundregionen ska också utveckla sitt arbete  
med att attrahera fler företagsetableringar till MalmöLundregionen och Skåne.

4  MALMÖLUNDREGIONEN | VERKSAMHETSPLAN 2019–2023
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Fysisk planering  och Infrastruktur 
MalmöLundregionen ska vidareutveckla och fördjupa de prioriteringar och åtgär-
der som återfinns i ”Strukturplan för MalmöLundregionen”. Strukturplanen samlar 
MalmöLundregionens strategiska arbete inom infrastruktur och fysisk planering 
utifrån tre strategier: Motorn mitt i Nordeuropa, En hållbar och sammankopplad 
storstadsregion samt Sveriges bästa livsmiljö. 

Framtida kompetensförsörjning 
MalmöLundregionen ska driva frågor som säkerställer kompetensförsörjning  
och tillgång på arbetskraft i framtiden, t ex genom en förbättrad matchning   
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kommunerna ska också bedriva ett gemen-
samt  arbete för att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare för att attrahera, 
behålla och utveckla sin personal. 

Miljö- och klimatfrågor
MalmöLundregionen ska samarbeta för att förebygga skador och  minska 
 klimatets negativa påverkan i naturmiljö och i anslutning till åar, sjöar och  kuster. 
MalmöLundregionen ska också sträva mot att utveckla ett samarbete rörande 
 klimatanpassning, energieffektivisering och de regionala miljömålen.
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Arbetssätt inom 
MalmöLundregionen 

Syftet med MalmöLundregionen är att kraftsamla kring 
strategiska frågor där gemensamma lösningar över kommun-
gränserna är en fördel. Utifrån nya idéer, utväxling av 
erfarenheter och gemensamma kompetenser prövar vi oss 
fram och utvecklar gemensamma insatser.. 

•  Verksamhetsutveckling och praktisk samverkan 
Samordning för att effektivisera och utveckla kommuner-
nas processer, metoder och arbetssätt. Praktisk samverkan 
genom arbetsgrupper inom både långsiktiga, strategiska 
frågor och konkreta, operativa frågor.

•  Påverkansarbete och yttranden 
MalmöLundregionen ska verka med en röst i samverkan/
dialog med externa parter för att se till att önskad förflytt-
ning sker inom MalmöLundregionens prioriterade områ-
den. Detta kan ske t.ex. genom gemensamma yttranden där 
för- och efterarbete blir centrala delar för att åstadkomma 
önskat resultat.

•  Gemensamma analyser 
Utveckla gemensamma kartläggningar och analyser för att 
öka kvalitén och perspektiven i kommunernas egna under-
lag och processer i olika aktuella frågor t.ex. transport- och 
mobilitetsområdet.

•  Gemensamma projekt och extern finansiering 
Vid behov utveckla gemensamma projekt som har ett 
särskilt syfte för att utveckla en prioriterad fråga inom 
MalmöLundregionen, eller för att utveckla samarbetet i 
MalmöLundregionen i sig. Projekt bör utvecklas som har 
möjlighet att attrahera extern finansiering från t.ex. EU.

•  Utvärdering av resultat/effekter 
MalmöLundregionen genomför varje år ett antal insatser 
utifrån aktivitetsplaner. För att utveckla samarbetet och 
nå ännu längre ska vi inte endast utvärdera genomförandet 
av insatserna utan också dess resultat/effekter där det är 
 möjligt för ett ökat lärande. 

Årliga aktivitetsplaner
Verksamhetsplanen är ett långsiktigt  styrdokument. 
Verksamhetsplanen kompletteras med årliga 
aktivitets planer med konkreta insatser inom varje 
prioriterat område. Kommundirektörsgruppen 
beslutar om aktivitetsplanerna. 

Uppföljning och utvärdering
Aktivitetsplanerna följs upp, utvärderas och 
 rapporteras till kommundirektörsgruppen och 
 styrelsen utifrån MalmöLundregionens planerings-
process. 
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Organisation 
Styrelse
MalmöLundregionen leds av en styrelse med representanter 
för varje medlemskommun. Respektive kommun represen-
teras av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsföre-
trädare.

Malmö stad och Lunds kommun har vardera tre platser i 
 styrelsen. Till styrelsemötena adjungeras kommundirek-
törerna som även är beredningsgrupp för de ärenden som 
behandlas i styrelsen. 

Ordförandeskapet delas mellan Malmö stad och Lunds 
 kommun. Modellen är roterande ordförandeskap årsvis. 

Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika 
stort inflytande. Samarbetet sker på frivillig basis.

Kommundirektörsgrupp
Kommundirektörsgruppen ansvarar för beredning och 
 samordning av de uppdrag som lämnas av styrelsen.  
Gruppen utgör även styrgrupp för särskilt prioriterade 
 projekt. MalmöLundregionens arbetsgrupper får uppdrag  
av och  rapporterar till kommundirektörsgruppen.

Sekretariat/verksamhetsledare 
Sekretariatsledaren utgör sekretariat till styrelsearbetet och 
beredningen samt koordinerar i övrigt arbetet. Funktionen 
arbetar integrerat med den ordinarie verksamheten i kom-
munerna.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper bildas kring prioriterade områden eller 
arbetsuppgifter.
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MalmöLundregionen är ett strategiskt 
samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 
Tillsammans tar MalmöLundregionen fram 
övergripande strategier, lyfter upp hela regionens 
styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

Kontakt:
Linda Börjesson Katz
Verksamhetsledare MalmöLundregionen

E-post: linda.katz@malmolundregionen.se
www.malmolundregionen.se
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