
BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats: Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv
Tid: 2020-03-23 kl. 18:00

Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste 
kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon 040-625 69 68 eller via e-post till 
rickard.brinck@burlov.se.

Fredrik Jörgensen
Ordförande Rickard Brinck

Sekreterare

Föredragningslista
 

Ärende Beteckning Sida

1 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

2 Enkel fråga från Christer Swahn (SD) till socialnämndens 
ordförande rörande bidragsfusk

KS/2020:79-101 3

3 Interpellation från Hans-Åke Mårtensson (S) till kom-
munstyrelsens ordförande - Skånetrafiken

KS/2020:79-101 4

4 Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 
2020-2023

KS/2019:637-029 5 - 10

5 Antagande av avfallstaxa 2020 KS/2019:628-356 11 - 33

6 Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livs-
medels- och foderlagstiftningen

KS/2020:93-406 34 - 47

7 Antagande av reviderad förbundsordning för kommunal-
förbundet Räddningstjänsten Syd

KS/2018:785-106 48 - 85

8 Hyra av lokal på Hantverkargatan 18 KS/2020:56-057 86 - 90

9 Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svane-
torpskolan

KS/2020:9-281 91 - 100

10 Begäran om medel för tjänst med anledning av utlägg-
ning av drift av gata och park på extern utförare

KS/2020:83-319 101 - 104

11 Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13 KS/2020:90-256 105 - 110

1



BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-03-23

12 Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala för-
skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kom-
mun

KS/2020:125-719 111 - 124

13 Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020 KS/2020:150-041 125 - 128

14 Delgivningar 129 - 162

15 Avsägelser och fyllnadsval KS/2020:30-119 163 - 164

16 Motion av Rolf Hagmann (SD) - Motion angående det 
stängda ridhuset hos Burlövs Ryttarförening

KS/2020:164-104 165

17 Motion av Laszlo Pataki (SD) och Christer Swahn (SD) - 
Motion om utökad demokrati i kommunfullmäktige

KS/2020:180-104 166

Gruppmöten
Sverigedemokraterna sammanträder 2020-03-23 kl. 17.00 i Skärfläckan.
Alliansen sammanträder 2020-03-23 kl. 17.30 i kommunalrådets arbetsrum.
Socialdemokraterna sammanträder 2020-03-19 kl. 18.00 i Stora sessionsalen.

2



3



 

2020-02-20

Interpellation till KS ordförande

I veckan fick hushållen i Burlöv information från Skånetrafiken om
”Så reser du med oss”. En information som skulle kommit tidigare för 
att undvika kaoset. Till min förvåning har inte Burlöv något ombud.
Övriga kommuner i Skåne har ett eller flera ombud.

Hur tänker du agera för att Burlöv skall få ett ombud för Skånetrafiken?

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:637-029

§ 21
Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 15 decem-
ber 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. I policyn 
beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska kännetecknas av inom 
fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv samt 
lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Bur-
lövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personalpolitik och 
ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy om alkohol och dro-
ger. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 22
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:637-029

§ 22
Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020–2023

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 15 decem-
ber 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. I policyn 
beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska kännetecknas av inom 
fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv samt 
lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Bur-
lövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personalpolitik och 
ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy om alkohol och dro-
ger. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-05

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:637-029

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Tinghammar 
Telefon: 040-625 61 67 
E-post: charlotta.tinghammar@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 
2020–2023

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun. 
I policyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska känne-
tecknas av inom fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensförsörj-
ning, hållbart arbetsliv samt lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fy-
ra fokusområden möjliggöra för Burlövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad 
och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personal-
politik och ersätter därmed det tidigare personalpolitiska programmet, lönepolicyn samt policy 
om alkohol och droger. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023 enligt i ärendet redovisat förslag, 

att därigenom upphäva följande styrdokument:

 personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KS/2014:83), antaget den 
15 december 2014, § 109

 policy för lön (KS/2015:917), antagen den 1 februari 2016, § 10
 policy om alkohol och droger (KS/2015:195), antagen 16 mars 2015, § 32

samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen ta fram en plan för attraktiv arbetsgivare.
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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-05 KS/2019:637-029 2/2

Redogörelse för ärendet
Burlövs kommun är en politiskt styrd organisation. Utifrån fastställd värdegrund, vision, mål och 
resurser är det chefer och medarbetares uppdrag att förverkliga målsättningarna. Chefer och 
medarbetare ska ges förutsättningar för att erbjuda service och tjänster av god kvalitet samt att 
bidra till att medborgarna känner sig välkomnade och trygga. 

I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare 
ska kännetecknas av inom fyra fokusområden: 

 samspel och mångfald
 utveckling och kompetensförsörjning
 hållbart arbetsliv 
 lön och förmåner. 

Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess fyra fokusområden möjliggöra för Burlövs kom-
mun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till 
uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicyn ska ses som ett sammanfattande dokument av Burlövs kommuns personal-
politik och ersätter därmed på ett naturligt sätt det tidigare personalpolitiska programmet, lö-
nepolicyn samt policy om alkohol och droger. 

Tjänstemannaorganisationen kommer som följd av detta se över eventuella behov av nya eller 
justerade rutiner inom området lön samt alkohol och droger. Ett redan pågående arbete inom 
Burlövs kommun är att definiera chefsuppdraget. Detta arbete kommer fortsatt att drivas.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Malin Fajersson

Personalchef

Handläggare

HR-strateg Charlotta Tinghammar

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-05
Förslag till arbetsgivarpolicy i Burlövs kommun 2020–2023

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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1/2
DIARIENUMMER
KS/2019:637-029

Arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020–2023
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx

Inledning
Burlövs kommun är en politiskt styrd organisation. Utifrån fastställd värdegrund, vision, mål och re-
surser är det chefer och medarbetares uppdrag att förverkliga målsättningarna. Chefer och medar-
betare ska ges förutsättningar för att erbjuda service och tjänster av god kvalitet samt att bidra till 
att medborgarna känner sig välkomnade och trygga. 

I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt och vad kommunen som arbetsgivare ska 
kännetecknas av inom fyra fokusområden: samspel och mångfald, utveckling och kompetensför-
sörjning, hållbart arbetsliv samt lön och förmåner. Sammantaget ska arbetsgivarpolicyn och dess 
fyra fokusområden möjliggöra för Burlövs kommun att vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och 
hållbar arbetsgivare och på så sätt bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Arbetsgivarpolicy 
År 2030 ska Burlövs kommun vara den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och 
kultur. Varje medarbetare är viktig för att bidra till visionen och till att medborgarna i kommunen 
känner sig välkomna, trygga och erbjuds service av hög kvalitet. Tillsammans skapar vi det framtida 
Burlöv.

Samspel och mångfald
Vi har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och 
i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Mångfald och medarbetarnas 
olikheter är en styrka som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas be-
hov. 

Utveckling och kompetensförsörjning
Varje medarbetares kompetens tas till vara och uppmuntras att utvecklas i takt med verksamhe-
tens krav och behov. Vi skapar möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, ar-
betsuppgifter och arbetsplatser. 

Det bedrivs ett systematiskt arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, 
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Burlövs kommun arbetar aktivt med 
att öka andelen heltidsanställda.

Hållbart arbetsliv
I samverkan skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med systematiskt arbetsmiljöarbete 
som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun och medarbetarna till-
sammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse. 
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BURLÖVS KOMMUN 2/2

Alkohol och droger, diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier får inte förekomma i våra verksamheter.

Lön och förmåner
Våra anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Jämställda löner utan osakliga löneskillnader kännetecknar vår verksamhet.

Goda insatser uppmärksammas och premieras. Genom välkända lönekriterier, individuell och diffe-
rentierad lönesättning belönar och stimulerar vi goda arbetsresultat som bidrar till kommunens 
mål och vision. 

Organisation och ansvar
Kommunens personalavdelning ansvarar för dokumentet och uppföljningen av policyn. 

Utvärdering och revidering
Policyn ska utvärderas och vid behov revideras vart fjärde år. Personalchefen ansvarar för utvärde-
ringen. Utvärderingen ska ske i samverkan med chefer och fackliga representanter.

Dokumenttyp Policy
Dokumentnamn Arbetsgivarpolicy för Burlövs kommun 2020‒2023
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:637-029
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter personalpolitiskt program för Burlövs kommun 2015‒2022 (KF 2014-12-15, 

§ 109, dnr KS/2014:83); policy för lön (KF 2016-02-01, § 10, dnr KS/2015:917); samt 
policy om alkohol och droger (KF 2015-03-16, § 32, dnr KS/2015:195)

Dokumentansvarig Personalchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:628-356

§ 23
Antagande av avfallstaxa 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fastställer förslaget 
till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020, samt

att anmoda Malmö stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda 
kommunernas pris- och lönekompensationsramar som grund.

___

Ärendebeskrivning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfallstaxan fö-
reslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen föreslås på kärl-
tömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre 
transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 27
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2019
Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:628-356

§ 27
Antagande av avfallstaxa 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fastställer förslaget 
till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020, samt

att anmoda Malmö stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda 
kommunernas pris- och lönekompensationsramar som grund.

___

Ärendebeskrivning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfallstaxan fö-
reslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen föreslås på kärl-
tömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre 
transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Förslag
Ordföranden Lars Johnson (M) föreslår särskilt beslut att kommunfullmäktige föreslås anmoda Malmö 
stad och VA SYD att i framtida budgetprocesser avseende VA SYD:s taxor använda kommunernas pris- och 
lönekompensationsramar som grund.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Förslag till avfallstaxa 2020
Avfallstaxa 2019
Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-27

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:628-356

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av avfallstaxa för 2020

Sammanfattning
VA SYD hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för år 2020. Gällande taxa an-
togs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 54.

Avfallsverksamhetens budget för 2020 visar ett underskott på 12,1 mnkr. En höjning av avfalls-
taxan föreslås med i genomsnitt 3,9 %, vilket motsvarar 9,2 mnkr på årsbasis. Största höjningen 
föreslås på kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att 
uppmuntra till färre transporter. Även på fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en höjning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avfallstaxa för 2020 i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från och 
med den 1 april 2020, under förutsättning att kommunfullmäktige i Malmö stad för sin del fast-
ställer förslaget till avfallstaxa för 2020 att gälla för Malmö stad från och med den 1 april 2020.
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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-27 KS/2019:628-356 2/3

Redogörelse för ärendet
Gällande avfallstaxa antogs av fullmäktige den 18 juni 2018, § 54, att gälla från och med den 1 
januari 2019.

Den justerade budget som nu är framtagen för avfallsverksamheten 2020 visar ett underskott 
om 12,1 mkr som behöver hanteras. Intäkterna för 2020 förväntas öka med 13,4 mkr i jämförel-
se med budget 2019, vilket framför allt beror på att antalet kärlabonnemang ökar när invåna-
rantalet växer och att fyrfackskärlen debiteras för hela året. Dessutom ökar intäkterna från för-
säljning av utsorterat papper, kartong, glas och metall i fyrfackskärlen. Kostnaderna för 2020 
förväntas öka med 18,7 mkr, vilket främst beror på tömning och avskrivningar gällande fyrfacks-
kärlen. Vidare har både priset och förbrukningen av matavfallspåsar ökat kraftigt, nytt lagerkon-
trakt blivit dyrare samt ny nationell förbränningsskatt tillkommit. I förslaget är besparingar om 
5,5 mkr genomförda bl.a. inom områdena kommunikation, tjänsteutveckling och digitaliserings-
projekt. 

Det föreslås att 2020 års budgeterade underskott på 12,1 mkr hanteras dels genom en höjning 
av taxan, dels genom utnyttjande av avsättningen. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången 
av 2019 ha en avsättning om 4,4 mkr kvar från tidigare års överskott. Förslaget innebär att hela 
avsättningen utnyttjas för att minimera taxeökningen. Totalt föreslås att taxan höjs med 3,9 % i 
genomsnitt eller motsvarande 9,2 mkr på helårsbasis. Eftersom taxan inte träder i kraft förrän 
den 1 mars ger höjningen ett utfall på 7,7 mkr för 2020. Förslaget till ny avfallstaxa för 2020 är i 
sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2019 redovisas i bilaga 2 för jäm-
förelse. 

Den största delen av höjningen kommer från kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter. 
Där läggs höjningen framför allt på de tätare hämtningsintervallen för att uppmuntra till mindre 
transporter. Även för fyrfacks- och trädgårdskärl föreslås en liten höjning. För att stimulera till 
förbättrad arbetsmiljö höjs tilläggen för dragväg både för villor, flerbostadshus och verksamhe-
ter. Vidare föreslås att tömningsavgiften för slam och mobil sopsug höjs med anledning av öka-
de insamlingskostnader. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar. 

I det nedanstående är de ekonomiska konsekvenserna redovisade för tre typfall. De två översta 
är de som brukar användas för jämförelse av renhållningsavgifter i riket, medan den sista är det 
vanligaste alternativet för flerfamiljshus i Burlöv och Malmö. 

• För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning enligt Fastighetsägarnas undersökning av 
fastighetskostnader innebär den nya taxan en höjning med 19 kr till 578 kr per år. 

• För en villa med fyrfackskärl innebär den nya taxan en höjning med 40 kr till 1 990 kr per år. 
• För en lägenhet i ett flerfamiljshus med hämtning två gånger per vecka innebär den nya tax-

an en höjning med 28 kr till 698 kr per år. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
§ 1  
För insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv skall erläggas de 
avgifter som anges i avfallstaxan. Avgifterna skall, enligt gällande föreskrifter, erläggas till VA 
SYD. 
 
§ 2 
Ingående delar i taxan är: grundavgift (bl a återvinningscentraler och information), rörlig avgift 
(behandling och transport), kärlhyra samt ev tillägg för dragväg mm. Grundavgift ska betalas av 
alla abonnenter som nyttjar kommunens renhållningstjänster. Grundavgift ingår om inget annat 
anges. 
 
§ 3 
För utförande av arbeten eller tillhandahållande av nyttigheter, som till sin art och/eller 
omfattning skiljer sig från de i taxan upptagna, äger VA SYD rätt att från fall till fall bestämma 
avgifterna på grundval av förbundets självkostnader och med hänsyn till gällande miljömål. 
 
§ 4 
Avgifterna enligt taxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker ej betalning i rätt tid, 
skall den som har att svara för avgiften, till VA SYD utge ränta från förfallodagen enligt den 
räntesats som anges i 6 § räntelagen (SFS 1975:635) samt även utge ersättning för de kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. 
 
§ 5 
Avfallsbehållare, anslutningspunkter mm får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar, 
trädgårdsredskap eller dyl. Vintertid skall vägen vara skottad och halkfri. Klagomål angående 
hämtningen skall, för att kunna beaktas, anmälas till VA SYDs kundservice utan dröjsmål. 
 
 
I övrigt hänvisas till Malmö stads och Burlövs kommuns renhållningsföreskrifter. 
 
Alla avgifter i avfallstaxan är angivna inkl moms. 
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1. KÄRLHÄMTNING 

1.1 Bostäder med enskild hämtning (villor) 

Med enskild hämtning menas separat hämtning från bostäder med maximalt två hushåll. Alla 
avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt nedan. 
 
Fyrfackskärl – tömning inklusive behållarhyra 
Kärl 1 – 370 liter, varannan vecka1 1 990 kr 
Kärl 2 – 370 liter, var fjärde vecka2 0 kr 
Extra restavfall 190 liter, varannan vecka 900 kr 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra (inga nya abonnemang tecknas) 

 Matavfall 

140 liter3 

Restavfall 

140 liter 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Varannan vecka 0 kr 1 420 kr 1 610 kr 1 970 kr 2 570 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, varannan vecka 2 560 kr 
 
Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck. Avgiften gäller per avfallsbehållare och år: 
- dragväg inom fastighet 3-10 m 300 kr 
- dragväg inom fastighet per ytterligare intervall om 10 m 300 kr 
- dragväg utom fastighet 21-50 m 300 kr 
- dragväg utom fastighet per ytterligare intervall om 50 m 300 kr 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 900 kr per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 500 kr per dörr 
 
Övriga avgifter 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  70 kr/kärl 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle och hushåll 
Grundavgift (vid uppehåll samt gemensamt kärl) 650 kr/år och hushåll 

                                                 
1 Restavfall och plastförpackningar i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen. 
2 Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. Kärlet 
skall ha samma placering som kärl 1. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
3 Kärlet skall ha samma placering och hämtintervall som restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.2 Bostäder med gemensam hämtning (flerbostadshus mm) 

Gäller även samfälligheter eller liknande med flera fastigheter som har gemensam hämtning. 
Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter1 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 260 kr 830 kr 1 040 kr 1 530 kr 2 590 kr 

En gång per vecka 590 kr 1 840 kr 2 320 kr 3 400 kr 5 750 kr 

Två gånger per vecka 1 490 kr 4 670 kr 5 900 kr 8 640 kr 14 600 kr 

Tre gånger per vecka 2 980 kr 9 370 kr 11 840 kr 17 340 kr 29 310 kr 

 

1.3 Hushållsavfall från verksamheter 

Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 220 kr 790 kr 990 kr 1 460 kr 2 460 kr 

En gång per vecka 490 kr 1 750 kr 2 210 kr 3 240 kr 5 470 kr 

Två gånger per vecka 1 250 kr 4 440 kr 5 610 kr 8 220 kr 13 890 kr 

Tre gånger per vecka 2 390 kr 8 450 kr 10 670 kr 15 630 kr 26 410 kr 

Fem gånger per vecka 4 470 kr 15 830 kr 19 990 kr 29 280 kr 49 480 kr 

Tillägg lördag 1 470 kr 5 210 kr 6 580 kr 9 640 kr 16 290 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka 5 500 kr 
 

                                                 
1 Kärlet skall ha samma hämtintervall som restavfallet och får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än 
för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
2 Kärlet får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.4 Övriga tjänster för bostäder med gemensam hämtning samt verksamheter 

Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck inom fastighet: 
- dragväg 3-10 m 1,0 tillägg 
- dragväg per ytterligare intervall om 10 m 1,0 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3,0 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 1,6 tillägg per dörr 
- hiss krävs för hämtning av avfallsbehållare 1,0 tillägg 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 125 kr 
- en gång per vecka 250 kr 
- för varje ytterligare hämtning per vecka ökar tillägget med 250 kr 
 
Extrahämtning 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  200 kr/kärl 
Extra tömning av kärl innevarande arbetsdag (beställ senast 15:00) 300 kr/kärl 
 
Abonnemang 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle 
Kärl som saknas 500 kr/kärl 
 

1.5 Trädgårdsavfall 

Kärl – tömning inklusive behållarhyra1 
Trädgårdsavfall 190 liter, varannan vecka 690 kr/år och kärl 
Trädgårdsavfall 240 liter, varannan vecka 870 kr/år och kärl 
 
Övriga tjänster 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek och avslut) 90 kr/kärl och tillfälle 
Extra tömning av kärl inom en vecka 100 kr/kärl  

                                                 
1 Tömning sker varannan vecka under veckorna 9 till 50. Hämtning sker på anvisad plats. Tillägg för låst dörr eller 
liknande kan tecknas enligt avsnitt 1.1. Bostäder med gemensam hämtning kan även teckna tillägg för dragväg inom 
fastighet enligt avsnitt 1.1. 
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2. CONTAINER 

För containerhantering gäller att avgiften beräknas för varje enskild behållare. Tömningsavgiften 
per behållare, liksom behållarens utsättnings-, hemtagnings- och hyresavgift, bestäms med hänsyn 
till VA SYDs självkostnader och gällande miljömål. 
 
Bomkörning direkttömmande (tömning som inte kan utföras) 150 kr/behållare 
Bomkörning övriga container (tömning som inte kan utföras) 400 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

3. UNDERJORDSBEHÅLLARE 

Tömning (inklusive ny innersäck där detta krävs) 420 kr/behållare 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/behållare 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

4. MOBIL SOPSUG 

Dockning 400 kr/dockningspunkt 
Tömning: 
- restavfall 125 kr/tank 
- matavfall 90 kr/tank 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 300 kr/dockningspunkt 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/dockningspunkt 
Timdebitering (exempelvis sopstopp) 1 800 kr/tim 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
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5. SLAMSUGNING 

5.1 Avloppsanläggningar 

Avgift för tömning och behandling av slam från slutna tankar (t ex septiktank) eller slamavskiljare 
(t ex köksbrunn och trekammarbrunn). Tillägg för slangdragning, budning mm tillkommer enligt 
avsnitt 5.4. 
 
Normaltömning (åretruntboende, fritidshus, verksamheter mm) 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 210 kr/ton 
 
Kolonitömning under sommarperioden 
Avgifterna gäller endast vid schemalagd tömning under ordinarie sommarperiod (inkl. 
uppsamlingsveckorna). Övriga tömningar debiteras enligt taxan för normaltömning. 
 
Köksbrunn (slamavskiljare) 620 kr/tömning 
Övriga anläggningar (slutna tankar/trekammarbrunnar) 1 000 kr/tömning 
 

5.2 Fettavskiljare 

Avgift för tömning och behandling av slam från fettavskiljare. Tillägg för slangdragning, budning 
mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 560 kr/ton 

5.3 Matavfallstankar 

Tömning av matavfallstank 
Avgift för tömning och behandling av slam från matavfallstankar (avfallskvarn). Tillägg för 
slangdragning, budning mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 550 kr/tömning 
Transport och behandling 180 kr/ton 
 
Fastighet ansluten till matavfallstank ägd av VA SYD 
Tömning och behandling inklusive skötsel 250 kr/år och lägenhet 
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5.4 Tillägg för slangdragning och budning samt övriga avgifter 

Slangdragning (gäller ej kolonitömning) 
Tillägg för slangdragning och andra hinder: 
- Slangdragning 21 – 40 m 120 kr/tömning 
- Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m 120 kr/tömning 
- Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning) 120 kr/tömning 
- Låst passage (gäller ej avloppsanläggning) 30 kr/tömning 
 
Budningstillägg 
Budning 250 kr/tillfälle 
Budning inom 24 timmar (vardagar) 450 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, beställt vardagar 6:30 - 15:00 750 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, övrig tid 2 400 kr/tillfälle 
 
Bomkörning 
Bomkörning fettavskiljare (tömning som inte kan utföras) 1 000 kr/tillfälle 
Bomkörning övrigt slam (tömning som inte kan utföras) 400 kr/tillfälle 
 

6. ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER 

Avgift för systematisk felsortering i kärl 400 kr/tillfälle 
Ändring av abonnemang vid undantag enligt föreskrifterna 120 kr/tillfälle 
 
Hämtning av grovsopor och skrymmande elavfall1 
Framkörning 150 kr/tillfälle 
Hantering och behandling 60 kr/kolli 
 
Timdebitering 
Fordon inklusive förare 1 200 kr/tim 
Extra personal 400 kr/tim 
Övertidstillägg 400 kr/tim 
 
Behandlingsavgift: 
- Restavfall 1 150 kr/ton 
- Matavfall 100 kr/ton 
- Trädgårdsavfall 350 kr/ton 
- Grovavfall 1 300 kr/ton 
- Avloppsslam 150 kr/ton 
- Fettavskiljarslam 360 kr/ton 

                                                 
1 Hämtning sker vid fastighetsgräns. Om lastning kräver kranbil gäller timdebitering istället. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
§ 1  
För insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv skall erläggas de 
avgifter som anges i avfallstaxan. Avgifterna skall, enligt gällande föreskrifter, erläggas till VA 
SYD. 
 
§ 2 
Ingående delar i taxan är: grundavgift (bl a återvinningscentraler och information), rörlig avgift 
(behandling och transport), kärlhyra samt ev tillägg för dragväg mm. Grundavgift ska betalas av 
alla abonnenter som nyttjar kommunens renhållningstjänster. Grundavgift ingår om inget annat 
anges. 
 
§ 3 
För utförande av arbeten eller tillhandahållande av nyttigheter, som till sin art och/eller 
omfattning skiljer sig från de i taxan upptagna, äger VA SYD rätt att från fall till fall bestämma 
avgifterna på grundval av förbundets självkostnader och med hänsyn till gällande miljömål. 
 
§ 4 
Avgifterna enligt taxan skall erläggas inom tid som anges på räkningen. Sker ej betalning i rätt tid, 
skall den som har att svara för avgiften, till VA SYD utge ränta från förfallodagen enligt den 
räntesats som anges i 6 § räntelagen (SFS 1975:635) samt även utge ersättning för de kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. 
 
§ 5 
Avfallsbehållare, anslutningspunkter mm får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar, 
trädgårdsredskap eller dyl. Vintertid skall vägen vara skottad och halkfri. Klagomål angående 
hämtningen skall, för att kunna beaktas, anmälas till VA SYDs kundservice utan dröjsmål. 
 
 
I övrigt hänvisas till Malmö stads och Burlövs kommuns renhållningsföreskrifter. 
 
Alla avgifter i avfallstaxan är angivna inkl moms. 
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1. KÄRLHÄMTNING 

1.1 Bostäder med enskild hämtning (villor) 

Med enskild hämtning menas separat hämtning från bostäder med maximalt två hushåll. Alla 
avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt nedan. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra1 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

140 liter 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Varannan vecka 0 kr 1 350 kr 1 530 kr 1 870 kr 2 440 kr 

En gång per vecka 0 kr ------ 3 330 kr 4 140 kr 5 520 kr 

 
Fyrfackskärl – tömning inklusive behållarhyra3 
Kärl 1 – 370 liter, varannan vecka4 1 950 kr 
Kärl 2 – 370 liter, var fjärde vecka5 0 kr 
Extra restavfall 190 liter, varannan vecka 900 kr 
 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, varannan vecka 2 430 kr 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka6 5 100 kr 
 
Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck: 
- dragväg inom fastighet 3-10 m 1 tillägg 
- dragväg inom fastighet per ytterligare intervall om 10 m 1 tillägg 
- dragväg utom fastighet 21-50 m 1 tillägg 
- dragväg utom fastighet per ytterligare intervall om 50 m 1 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 2 tillägg per dörr 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 250 kr 
- en gång per vecka 500 kr 
 
Övriga avgifter 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  70 kr/kärl 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle och hushåll 
Grundavgift (vid uppehåll samt gemensamt kärl) 650 kr/år och hushåll 

                                                 
1 Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs. 
2 Kärlet skall ha samma placering och hämtintervall som restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
3 Införs successivt i olika geografiska områden. 
4 Restavfall och plastförpackningar i kärlet. Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen. 
5 Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. Kärlet 
skall ha samma placering som kärl 1. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
6 Upphör samtidigt som fyrfackskärl införs. 
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1.2 Bostäder med gemensam hämtning (flerbostadshus mm) 

Gäller även samfälligheter eller liknande med flera fastigheter som har gemensam hämtning. 
Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter1 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 260 kr 810 kr 1 020 kr 1 490 kr 2 520 kr 

En gång per vecka 570 kr 1 790 kr 2 260 kr 3 310 kr 5 600 kr 

Två gånger per vecka 1 430 kr 4 490 kr 5 670 kr 8 300 kr 14 020 kr 

Tre gånger per vecka 2 860 kr 8 970 kr 11 330 kr 16 590 kr 28 040 kr 

 

1.3 Hushållsavfall från verksamheter 

Alla avgifter är angivna per avfallsbehållare och år utan eventuella tillägg för dragväg mm enligt 
avsnitt 1.4. 
 
Kärl – tömning inklusive behållarhyra 

 Matavfall 

140 liter2 

Restavfall 

190 liter 

Restavfall 

240 liter 

Restavfall 

370 liter 

Restavfall 

660 liter 

Varannan vecka 220 kr 770 kr 970 kr 1 420 kr 2 390 kr 

En gång per vecka 480 kr 1 700 kr 2 150 kr 3 150 kr 5 310 kr 

Två gånger per vecka 1 200 kr 4 260 kr 5 380 kr 7 880 kr 13 320 kr 

Tre gånger per vecka 2 290 kr 8 110 kr 10 240 kr 15 000 kr 25 350 kr 

Fem gånger per vecka 4 270 kr 15 130 kr 19 110 kr 27 990 kr 47 300 kr 

Tillägg lördag 1 390 kr 4 930 kr 6 230 kr 9 120 kr 15 410 kr 

 
Säck – tömning inklusive säckkostnad (inga nya abonnemang tecknas) 
Restavfall 160 liter, en gång per vecka 5 200 kr 
Restavfall 160 liter, två gånger per vecka 11 100 kr 
 

                                                 
1 Kärlet skall ha samma hämtintervall som restavfallet och får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än 
för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
2 Kärlet får inte ha en placering som gör hämtningen svårare än för restavfallet. Inga tillägg för dragväg mm utgår. 
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1.4 Övriga tjänster för bostäder med gemensam hämtning samt verksamheter 

Tillägg för dragväg och andra hinder 
Tillägg vid transport av kärl eller säck inom fastighet: 
- dragväg 3-10 m 1 tillägg 
- dragväg per ytterligare intervall om 10 m 1 tillägg 
- trappsteg inom fastighet (inga nya) 3 tillägg per trappsteg 
- låst dörr eller liknande 2 tillägg per dörr 
- hiss krävs för hämtning av sopbehållare 1 tillägg 
 
Avgiften per tillägg beror på hämtintervallet och gäller per avfallsbehållare och år: 
- varannan vecka 100 kr 
- en gång per vecka 200 kr 
- för varje ytterligare hämtning per vecka ökar tillägget med 200 kr 
 
Extrahämtning 
Extra tömning av kärl nästa arbetsdag  200 kr/kärl 
Extra tömning av kärl innevarande arbetsdag (beställ senast 15:00) 300 kr/kärl 
 
Abonnemang 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek, intervall, avslut) 90 kr/tillfälle 
Kärl som saknas1 500 kr/kärl 
 

1.5 Trädgårdsavfall 

Kärl – tömning inklusive behållarhyra2 
Trädgårdsavfall 190 liter, varannan vecka 670 kr/år och kärl 
Trädgårdsavfall 240 liter, varannan vecka 850 kr/år och kärl 
 
Övriga tjänster 
Ändring av abonnemang (start, kärlstorlek och avslut) 90 kr/kärl och tillfälle 
Extra tömning av kärl inom en vecka 100 kr/kärl  

                                                 
1 Avgiften utgår endast för kärl hyrda av VA SYD som har hanterats utan aktsamhet. 
2 Tömning sker varannan vecka under veckorna 9 till 50. Hämtning sker på anvisad plats. Tillägg för dörr eller grind 
kan tecknas enligt avsnitt 1.1. Bostäder med gemensam hämtning kan även teckna tillägg för dragväg inom fastighet 
enligt avsnitt 1.1. 
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2. CONTAINER 

För containerhantering gäller att avgiften beräknas för varje enskild behållare. Tömningsavgiften 
per behållare, liksom behållarens utsättnings-, hemtagnings- och hyresavgift, bestäms med hänsyn 
till VA SYDs självkostnader och gällande miljömål. 
 
Bomkörning direkttömmande (tömning som inte kan utföras) 150 kr/behållare 
Bomkörning övriga container (tömning som inte kan utföras) 400 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

3. UNDERJORDSBEHÅLLARE 

Tömning (inklusive ny innersäck där detta krävs) 420 kr/behållare 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/behållare 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 300 kr/behållare 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
 

4. MOBIL SOPSUG 

Dockning 300 kr/dockningspunkt 
Tömning: 
- restavfall 125 kr/tank 
- matavfall 90 kr/tank 
 
Behandlingsavgift: 
- restavfall 1 150 kr/ton 
- matavfall 100 kr/ton 
 
Budningstillägg 200 kr/dockningspunkt 
Bomkörning (tömning som inte kan utföras) 250 kr/dockningspunkt 
Timdebitering (exempelvis sopstopp) 1 800 kr/tim 
 
Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnad mm. 
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5. SLAMSUGNING 

5.1 Avloppsanläggningar 

Avgift för tömning och behandling av slam från slutna tankar (t ex septiktank) eller slamavskiljare 
(t ex köksbrunn och trekammarbrunn). Tillägg för slangdragning, budning mm tillkommer enligt 
avsnitt 5.4. 
 
Normaltömning (åretruntboende, fritidshus, verksamheter mm) 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 210 kr/ton 
 
Kolonitömning under sommarperioden 
Avgifterna gäller endast vid schemalagd tömning under ordinarie sommarperiod (inkl. 
uppsamlingsveckorna). Övriga tömningar debiteras enligt taxan för normaltömning. 
 
Köksbrunn (slamavskiljare) 500 kr/tömning 
Övriga anläggningar (slutna tankar/trekammarbrunnar) 800 kr/tömning 
 

5.2 Fettavskiljare 

Avgift för tömning och behandling av slam från fettavskiljare. Tillägg för slangdragning, budning 
mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 560 kr/ton 

5.3 Matavfallstankar 

Tömning av matavfallstank 
Avgift för tömning och behandling av slam från matavfallstankar (avfallskvarn). Tillägg för 
slangdragning, budning mm tillkommer enligt avsnitt 5.4. 
 
Tömning (max 10 kbm) 440 kr/tömning 
Transport och behandling 160 kr/ton 
 
Fastighet ansluten till matavfallstank ägd av VA SYD 
Tömning och behandling inklusive skötsel 250 kr/år och lägenhet 
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5.4 Tillägg för slangdragning och budning samt övriga avgifter 

Slangdragning (gäller ej kolonitömning) 
Tillägg för slangdragning och andra hinder: 
- Slangdragning 21 – 40 m 100 kr/tömning 
- Slangdragning per ytterligare intervall om 20 m 100 kr/tömning 
- Slangdragning via trappa (gäller ej avloppsanläggning) 100 kr/tömning 
- Låst passage (gäller ej avloppsanläggning) 30 kr/tömning 
 
Budningstillägg 
Budning 250 kr/tillfälle 
Budning inom 24 timmar (vardagar) 450 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, beställt vardagar 6:30 - 15:00 750 kr/tillfälle 
Budning inom 4 timmar, övrig tid 2 400 kr/tillfälle 
 
Bomkörning 
Bomkörning fettavskiljare (tömning som inte kan utföras) 1 000 kr/tillfälle 
Bomkörning övrigt slam (tömning som inte kan utföras) 400 kr/tillfälle 
 

6. ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER 

Avgift för systematisk felsortering i matavfallskärl 400 kr/tillfälle 
Ändring av abonnemang vid undantag enligt föreskrifterna 120 kr/tillfälle 
 
Hämtning av grovsopor och skrymmande elavfall1 
Framkörning 100 kr/tillfälle 
Hantering och behandling 50 kr/kolli 
 
Timdebitering 
Fordon inklusive förare 1 200 kr/tim 
Extra personal 400 kr/tim 
Övertidstillägg 400 kr/tim 
 
Behandlingsavgift: 
- Restavfall 1 150 kr/ton 
- Matavfall 100 kr/ton 
- Trädgårdsavfall 350 kr/ton 
- Grovavfall 1 300 kr/ton 
- Avloppsslam 150 kr/ton 
- Fettavskiljarslam 360 kr/ton 

                                                 
1 Hämtning sker vid fastighetsgräns. Om lastning kräver kranbil gäller timdebitering istället. 
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SKRIVELSE

DATUM

2020-01-08 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:628-356 

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Rickard Brinck
Telefon: 040-625 69 68
E-post: rickard.brinck@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Jämförelse med 5YES-kommunernas avfallstaxor

Burlövs kommun 2020 (förslag)
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Fyrfackskärl 370 liter: 1 990 kr/år (+40 kr/år sedan 2019)

Restavfall 370 liter: 2 570 kr/år (+130)

Matavfall 140 liter: 0 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 750 kr/år (+150)

Matavfall 140 liter: 590 kr/år (+20)

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 470 kr/år (+160)

Matavfall 140 liter: 490 kr/år (+10)

Burlövs kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Fyrfackskärl 370 liter: 1 950 kr/år

Restavfallskärl 370 liter: 2 440 kr/år

Matavfall 140 liter: 0 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 600 kr/år

Matavfall 140 liter: 570 kr/år

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 5 310 kr/år

Matavfall 140 liter: 480 kr/år
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Staffanstorps kommun 2020
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 23-34)

Fyrfackskärl 370 liter: 3 010 kr/år

Restavfall 370 liter: 3 280 kr/år

Flerbostadshus (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 4 210 kr/år

Matavfall 140 liter: 3 070 kr/år

Utöver detta tillkommer 730 kr per år för respektive lägenhet med tillgång till kärlen.

Verksamheter (hämtning varje vecka)

Restavfall 660 liter: 4 210 kr/år

Matavfall 140 liter: 3 070 kr/år

Kävlinge kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka)

Rest- och matavfall 370 + 140 liter: 3 043 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Rest- och matavfall 660 + 140 liter: 7 117 kr/år

Lomma kommun 2017
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 27-36)

Fyrfackskärl (inkl. rest- och matavfall) 370 + 370 liter: 2 480 kr/år

Rest- och matavfall 370 liter: 2 825 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Matavfall 140 liter: 2 000 kr/år

Restavfall 660 liter: 5 335 kr/år

Svedala kommun 2019
En- och tvåbostadshus (hämtning varannan vecka + varje vecka v. 27-36)

Fyrfackskärl (inkl. rest- och matavfall) 370 + 370 liter: 2 295 kr/år

Rest- och matavfall 370 liter: 2 295 kr/år

Flerbostadshus och verksamheter (hämtning varje vecka)

Matavfall 140 liter: 1 350 kr/år

Restavfall 660 liter: 4 770 kr/år
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:93-406

§ 24
Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstift-
ningen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

___

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livsmedelsked-
jan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpassas till 
den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrol-
len. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag till förelig-
gande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. Det bedöms inte 
leda till ändringar i avgiftsnivåer.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 28
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:93-406

§ 28
Antagande av reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

___

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livsmedelsked-
jan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpassas till 
den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrol-
len. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag till förelig-
gande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. Det bedöms inte 
leda till ändringar i avgiftsnivåer.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-04

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:93-406

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Johan Bjurnemark 
Telefon: 040-625 61 15 
E-post: johan.bjurnemark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Sammanfattning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya förordning (EU/2017/625) om offentlig kontroll i livs-
medelskedjan ikraft, vilken bl.a. ersatte förordning (EG) nr 882/2004.

Till följd av detta behöver taxan för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen anpas-
sas till den nya förordningen, för att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för 
livsmedelskontrollen. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, f.d. SKL) vägledning till taxa har använts som underlag 
till föreliggande förslag. Förändringsförslaget är föranlett av ändringar i lagstiftningens struktur. 
Det bedöms inte leda till ändringar i avgiftsnivåer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstift-
ningen i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 112.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har livsmedelsinspektör Jonatan Rix och nämndsekreterare Johan 
Bjurnemark deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Jämförelsedokument (”mark-up”) gällande taxa/förslag till reviderad taxa
Förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Nu gällande taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslut i ärendet delges

Miljö- och byggnämnden

37



FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS XXXX:XX

1/5
DIARIENUMMER
KS/2020:93-406 

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen
Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun åååå-mm-dd, § xx

Av 3, 3a och 13 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att kommunen är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för kontroll, god-
kännande och registrering av livsmedelsanläggning. Att kommunen är skyldig att ta ut avgift för att 
täcka kostnader för årlig kontroll enligt foderlagstiftningen och kontroll vid bristande efterlevnad 
framgår av 3 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter och artikel 79 i förordning (EU) 2017/625. Enligt förordningarnas 6 och 14 §§ respekti-
ve 6 § ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen, på grundval av en 
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Burlövs kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s be-
stämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsme-
dels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnämnden efter 
handläggning.

5 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober må-
nad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är mars månad 2020 (kommunfullmäktiges beslutsår).
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Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timavgiften 1192 kronor per timme kontrolltid 
för normal offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda 
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsomma-
rafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är för år 2019 timavgiften för registrering och uppföljande kon-
troll som inte var planerad 1087 kronor.

Avgift för prövning
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en 
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av 
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning 
får tas ut i förskott.

9 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 8, med anledning av byte av livsmedelsföreta-
gare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att 
godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 8 §.

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering
11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kon-
trolltid, enligt timavgiften i 7 §.

Årlig kontrollavgift
12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- 
och byggnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av an-
läggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktio-
nens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassifi-
cering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för 
varje kategori. Vid ovanstående bedömning ska den nationella vägledningen från Livsmedelsverket 
användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtax-
an.
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13 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden beslutar för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning 
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid faststäl-
landet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen 
från Jordbruksverket användas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (tim-
mar) multipliceras med timtaxan.

14 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anlägg-
ningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. Om ovanstående tilldelning innebär nedsättning av årsavgiften till 0 kr, ska istället timavgift 
enligt 6 § utgå för den faktiskt nedlagda kontrolltiden vid varje enskilt tillfälle.

15 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska 
företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 
75 procent av avgiften för övriga anläggningar.

16 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det ka-
lenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 14 §. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om en anläggning placeras i 
annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid än tidigare, ska den nya avgiften betalas 
från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår 
som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

17 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – vad gäller anläggningar 
som kräver godkännande – och 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter framgår att årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det år anläggningen påbörjats.

18 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kon-
trollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som 
äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver 
verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricks-
vattenförsörjning. 

19 § Vid ägarbyte/överlåtelse som sker senast den 31 januari innevarande år och som meddelas till 
miljö- och byggnämnden senast det datumet, ska ingen årsavgift betalas av den ägare som inneha-
de anläggningen under januari. 
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Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
20 § För miljö- och byggnämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthante-
ringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig 
kontroll som avses i 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Nämn-
den fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kon-
trolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för 
kontrollen. Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
21 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kon-
trolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad 
hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

22 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndig-
heten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut 
om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd 
som fastställer avgiften enligt 6 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också be-
sluta att sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgift exportkontroll
23 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 12 § betala avgift till miljö- 
och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som 
nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §.

Avgift importkontroll
24 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 12 §, betala avgift 
till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-be-
stämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som 
nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning 
och analys av prover.

Avgiftens erläggande m.m.
25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Burlövs kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m. 
26 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
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27 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Taxa för miljö- och byggnämndens 

verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2020:93-406
Beslutad med stöd av -
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter Taxa för miljö-och bygg-

nämndens verksamhet enligt livs-
medels- och foderlagstiftningen 
antagen av kommunfullmäktige § 
112, 2018-12-17

Dokumentansvarig Miljö- och byggchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2018:22

1/5
DIARIENUMMER
KS/2018:795-406

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen
Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2018-12-17, § 112, tillämpas fr.o.m. 2019-01-01

Av 3 och 13 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 
kommunen är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för kontroll, godkän-
nande och registrering av livsmedelsanläggning. Att kommunen är skyldig att ta ut avgift för att 
täcka kostnader för årlig kontroll enligt foderlagstiftningen och kontroll vid bristande efterlevnad 
framgår av 3 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter och artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004. Enligt förordningarnas 6 och 14 §§ re-
spektive 6 § ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen, på grundval av 
en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Burlövs kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s be-
stämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning som ska prövas enligt EG-förordningen 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung, 

2. registrering av anläggning 
3. offentlig kontroll 
4. bemanningsavgift 
5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i 

övrigt samt utfärdande av exportintyg.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstift-

ningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser 
som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober må-
nad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges beslutsår).

5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 
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5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och 
bygg-nämnden.

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timavgiften 1192 kronor per timme kontrolltid 
för normal offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sam-
manlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kon-
troller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Vid extra offentlig kontroll 
tas dessutom timavgift ut för resor.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påsk-afton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är för år 2019 timavgiften för registrering och extra offentlig kon-
troll 1087 kronor.
 

Avgift för prövning 
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, och över vilken Livsmedels-verket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en 
avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av 
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

9 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 8, med anledning av byte av livsmedelsföreta-
gare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att 
godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 8 §.

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering 
11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att 
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kon-
trolltid, enligt timavgiften i 7 §. 

Årlig kontrollavgift 
12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen. Kon-
trolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med 
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestäm-
ning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter 
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av verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Vid ovanstående bedömning ska 
den nationella vägledningen från Livsmedelsverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

13 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden beslutar för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning 
med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid faststäl-
landet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen 
från Jordbruksverket användas. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan. 

14 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anlägg-
ningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. 
Om ovanstående tilldelning innebär nedsättning av årsavgiften till 0 kr, ska istället timavgift enligt 6 
§ utgå för den faktiskt nedlagda kontrolltiden vid varje enskilt tillfälle.

15 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska 
företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 
75 procent av avgiften för övriga anläggningar.

16 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det ka-
lenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 14 §. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid än tidigare, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid 
anläggningen har upphört. 

17 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – vad gäller anläggningar 
som kräver godkännande – och 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter framgår att årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det år anläggningen påbörjats.

18 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kon-
trollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som 
äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver 
verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricks-
vattenförsörjning. 

19 § Vid ägarbyte/överlåtelse som sker senast den 31 januari innevarande år och som meddelas till 
miljö- och byggnämnden senast det datumet, ska ingen årsavgift betalas av den ägare som inneha-
de anläggningen under januari.
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Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
20 § För Miljö- och byggnämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthante-
ringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig 
kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § förord-
ningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets före-
skrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. 
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att 
kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader 
för kontrollen. 
Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
21 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala 
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt den särskilda timavgiften i 7 § och 
för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efter-
levnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra of-
fentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift m.m. 
22 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndig-
heten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut 
om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd 
som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också be-
sluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid 
styckningsanläggningar. 

Avgiftens erläggande m.m. 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Burlövs kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
24 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljö- 
och byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

25 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att miljö- 
och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
____________ 

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Taxa för miljö- och byggnämndens 
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verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen

Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2018-12-17, § 112
Diarienummer KS/2018:795
Beslutad med stöd av -
Ikraftträdande 2019-01-01
Historik Ersätter Taxa för miljö- och bygg-

nämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen, livsmedelslagen 
och miljöbalken antagen 
av kommunfullmäktige § 89, 2010-
09-20

Dokumentansvarig Miljö- och byggchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:785-106

§ 25
Antagande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redo-
visat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad förbundsord-
ning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Hu-
vudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmelser. Bestämmelser 
om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av protokoll m.m., har dock tillkom-
mit. 

Direktionens rätt att fastställa taxor har utgått då detta strider mot rättspraxis. Taxor får endast fastställas 
av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad förbunds-
ordning.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 29
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:785-106

§ 29
Antagande av reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redo-
visat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad förbundsord-
ning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Hu-
vudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmelser. Bestämmelser 
om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av protokoll m.m., har dock tillkom-
mit. 

Direktionens rätt att fastställa taxor har utgått då detta strider mot rättspraxis. Taxor får endast fastställas 
av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad förbunds-
ordning.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-05

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:785-106

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av reviderad förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd

Sammanfattning
Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderad 
förbundsordning till medlemskommunerna för godkännande.

Revideringen föranleds bland annat av den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 
2018. Huvudsakligen rör det sig om nya paragrafhänvisningar till i sak oförändrade bestämmel-
ser. Bestämmelser om elektroniska anslagstavlor istället för fysiska, för tillkännagivande av pro-
tokoll m.m., har dock tillkommit. Dessa hänvisas till under punkterna 9.1‒9.2.

Direktionens rätt att fastställa taxor enligt p. 1.10 i bilaga 1 har utgått då detta strider mot rätts-
praxis. Taxor får endast fastställas av respektive kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till reviderad 
förbundsordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i 
ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
Nu gällande förbundsordning

Beslut i ärendet delges

Räddningstjänsten Syd
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FÖRBUNDSORDNING FÖR  
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av förbundsdirektionen den 11 december 2019  
 
 
Fastställd genom beslut i medlemskommunernas fullmäktige enligt nedan; 
 
Malmö   2020-xx-xx 
 

Lund   2020-xx-xx 
 

Burlöv  2020-xx-xx 
 

Eslöv   2020-xx-xx 
 

Kävlinge  2020-xx-xx 
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§ 1 Namn och säte  
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”.  
  
1.2  Förbundet har sitt säte i Malmö.  
 
 
§ 2 Medlemmar  
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö  

kommuner.  
 
 
§ 3 Ändamål  
 
Bastjänster  
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter 

som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan 
lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.  

 
Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den 
förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med 
medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt 
räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.  

  
3.2  Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, 

rådgivning och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.  
 
3.3 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare 

av byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med 
specialistkompetens inom området riskhantering.  

 
3.4 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala 

ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande 
åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter 
det insatsen avslutats.  

 
3.5 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha 

medlemskommunernas uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

 
3.6.  Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, 

om inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 
3.10.  
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3.7.  I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som 
kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive 
verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. 
Förbundet ska dock på begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom 
sådana områden, t.ex. inom plan- och byggprocessen.  

 
3.8.  I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- 

och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att 
samordna och hantera.  

 
 
Särskilda uppgifter  
 
3.9.  I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller 

annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till 
bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen 
för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse  

 
- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende 
extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse  

 
- uppgifter hänförliga till civil beredskap  

 
- larmförmedling  
- restvärdesräddning m.m.  

 
- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm  

 
- brandskyddskontroll och sotning  

 
- teknisk service m.m.  

 
- försäkringsfrågor  

 
- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala       
ansvarsområdet.  

 
Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom 
uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas 
uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras 
enligt särskild norm, se 11.4.  

 
3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet 

enligt punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala 
kompetensen och enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra 
uppgifter åt kommunerna.  
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§ 4 Organisation  
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 
4.2 För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till Förbundsordningen.  
 
4.3 Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 

beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  
 
 
§ 5  Förbundsdirektionen  
 
5.1 Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor för förbundsmedlemmarna.  
 
5.2 Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  
 

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.  
Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  

 
5.3 Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 

den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
5.4 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen  

ska kap. 3 § 23 och kap. 4 kap 23 a § 1 st. kommunallagen tillämpas.  
 
5.5.  Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två 

vice ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  
 
  
5.6 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 

inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 
utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 
beskrivs i lagen om proportionellt valsätt 

 
 
§ 6  Revisorer  
 
6.1  Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.  
 
6.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
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6.3  Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga 
kommuner utser vardera en revisor.  

 
6.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsdirektionen.  
  
6.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet 
kan behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns 
egen årsredovisning och revisionsberättelse.  

 
 
§ 7  Initiativrätt  
 
7.1 Ärenden i direktionen får väckas av  
 

- ledamot i direktionen  
 

- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  
 

- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  
 
 
§ 8 Närvarorätt  
 
8.1 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt 

kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid 
sammanträde med förbundsdirektionen.  

 
 
8.2 Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
 
8.3 Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.  
 
 
§ 9 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden  
 
9.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 

övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla, 
www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje 
medlemskommuns anslagstavla.  
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9.2.  Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 
kommunalförbundets  digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/, och 
för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 
 
§ 10 Andel i tillgångar och skulder  
 
10.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 

tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 
punkt 11.  

 
10.2 Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i  

enlighet med angiven fördelningsgrund.  
 
10.3 Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till- 

gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  
 
 
§ 11 Kostnadsfördelning  
 
Princip  
 
11.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på  

annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje  
kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan 
under rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet 
fördelas efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.  

 
Generell norm  
 
11.2 Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i 

respektive medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.  
 
 
11.3 För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell 

kostnadsfördelningsnorm. Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med 
medlemskommunerna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov 
får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmars 
kommunfullmäktige.  

 
 
Särskild norm  
 
11.4  Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. 

till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.  
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Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbunds- 
medlem enligt punkt 3.10.  

 
 
Övrigt  
  
11.5 Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i 

enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln i 11.1.  

 
11.6  Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande.  
 
11.7 Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter  
 
 
§ 12 Samråd m.m.  
 
12.1 Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor  

av principiell betydelse eller av större vikt.  
 
Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om 
avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i 
verksamheten.  

 
12.2 Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.  
 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 
ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

 
Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 
ärenden av större vikt.  

 
Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som 
kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.  

 
Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 
kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.  

 
12.3  Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 

samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje 
medlemskommun. Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av 
ekonomin och verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa 
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ärenden. Det ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, 
innehållet och omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för 
medlemsforum ska vara medlemskommunerna. 

  
12.4 Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form 

av yttranden och upplysningar där så begärs.  
 
 
§ 13 Budgetprocessen m.m.  
 
13.1 Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 
gången.  

 
13.2 Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen 

före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande 
år beslutas också om medlemsavgift.  

 
 
13.3 Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  
 
13.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  
 
13.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.  

14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. 
Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.  

 
13.6 Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.  
 
 
§ 14 Planeringsprocess  
 
14.1 Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet  

samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i 
samverkan med förbundsmedlemmarna.  

 
 
§ 15  Utträde samt inträde m.m.  
 
15.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat  
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från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.  

 
15.2 De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs  

med anledning av utträdet.  
 
15.3 Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1 
 
15.4 Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 
 
 
§ 16  Likvidation och upplösning  
 
16.1 Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  
 
16.2 Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
 
16.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § 

tillämpas.  
 
16.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs 

för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling.  

 
16.5 När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet 
av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden.  

 
16.6 Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  

 
  
16.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  
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§ 17  Tvister  
 
17.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig  

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  
 
 
§ 18  Arvoden  
 
18.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den  

största kommunens arvodesbestämmelser.  
 
 
§ 19  Ändringar i förbundsordningen  
 
19.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när 
fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.  

 
19.2 Denna förbundsordning gäller fr.o.m. ååmmdd 
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BILAGA 1 
 
 
 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
1 § Förbundsdirektionens uppgifter  
 
1.1  
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Räddningstjänsten 
Syd.  
 
 
1.2  
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana 
särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen.  
 
 
1.3  
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret 
för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.  
  
 
1.4  
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till 
vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en 
med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat 
utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett 
kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.  
 
1.5  
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksam- 
het samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå,  
och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 
uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.  
 
1.6  
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  
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1.7  
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande  
verksamheten.  
 
1.8  
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets.  
 
1.9  
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika 
frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna 
över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  
 
1.10  
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och 
svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
fackliga organisationer.  
 
1.12  
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  
 
 
2 § Direktionens sammansättning  
 
2.1  
Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av 
förbundsordningen.  
 
2.2  
Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.  
 
 
3 § Ersättarnas tjänstgöring  
 
3.1  
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  
 
3.2  
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  
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3.3  
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
3.4  
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 
sedan handläggningen av ärendet slutförts.  
 
3.5  
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.  
 
  
4 § Sammanträde  
 
4.1  
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  
 
 
5 § Kallelse  
 
5.1  
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
5.2  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
5.3  
Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
  
5.4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
5.5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
 
6 § Justering av protokoll  
 
6.1  
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  
 
6.2  
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
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7 § Reservation  
 
7.1  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet.  
 
 
8 § Delgivning  
 
8.1  
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med 
förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.  
 
  
9 § Undertecknande av handlingar  
 
9.1  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga 
ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.  
 
9.2  
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64



     

 

 

 

15 (16) 
 

BILAGA 2  
 
 
 

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
 
1 § Organisation  
 
Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens be- 
stämmelser.  
 
Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.  
 
 
2 § Revisorernas uppgifter  
 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
 
3 § Budget  
 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets be- 
drivande.  
 
 
4 § Sakkunniga  
 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning  
som behövs.  
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 
också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
 
  
5 § Sammanträden  
 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.  
 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin för- 
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valtning och om jäv ska tas upp i protokoll.  
 
 
6 § Arkiv  
 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  
 
 
7 § Revisionsberättelse  
 
Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som 
framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid 
fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 

1 § Namn och säte 

1.1.  

Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”. 

1.2  

Förbundet har sitt säte i Malmö. 

2 § Medlemmar 

2.1.  

Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö 

kommuner. 

3 § Ändamål 

Bastjänster  

3.1.  

Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som

åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning

om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. 

Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den 

förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med 

medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt

räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet. 

3.2.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.  
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3.3.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av 

byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens 

inom området riskhantering.  

 

 

3.4.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala 

ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande 

åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter det 

insatsen avslutats.  

 

 

3.5.  

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas 

uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor.  

 

 

3.6.  

Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om 

inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 3.11.  

 

 

3.7.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som 

kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter 

har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på 

begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom plan- 

och byggprocessen.  

 

 

3.8.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och 

säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och 

hantera.  
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Särskilda uppgifter  

 

3.9.  

I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller 

annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till 

bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för 

kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse.  

 

- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende 

extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse  

 

- uppgifter hänförliga till civil beredskap  

 

- larmförmedling  

 

- restvärdesräddning m.m.  

 

- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm  

 

- brandskyddskontroll och sotning  

 

- teknisk service m.m.  

 

- färdtjänst  

 

- försäkringsfrågor  

 

- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet.  

 

Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom 

uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas 

uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt 

11.4.  

 

 

3.10.  

Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 

punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och 

enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt 

kommunerna.  
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4 § Organisation  

 

4.1.  

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  

 

 

4.2.  

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

 

 

4.3  

Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 

beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  

 

 

5 § Förbundsdirektionen  

 

5.1.  

Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

för förbundsmedlemmarna.  

 

 

5.2.  

Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  

 

 

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.  

 

Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.  

 

Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  

 

 

5.3.  

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 

1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  

 

 

5.4.  

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen  

ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.  
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5.5.  

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice 

ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  

 

  

5.6.  

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i 

den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid 

proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om 

proportionellt valsätt 

 

 

6 § Revisorer  

 

6.1.  

Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.  

 

 

6.2.  

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  

 

  

6.3.  

Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga 

kommuner utser vardera en revisor.  

 

 

6.4.  

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsdirektionen.  

 

  

6.5.  

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan 

behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen 

årsredovisning och revisionsberättelse.  

7 § Initiativrätt  

 

7.1.  

Ärenden i direktionen får väckas av  

 

- ledamot i direktionen  
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- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

 

- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

 

 

8 § Närvarorätt  

 

8.1.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsdirektionen.  

 

 

8.2.  

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  

 

 

8.3.  

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.  

 

 

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.  

 

 

9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden  

 

9.1.  

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska 

anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

 

9.2.  

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

 

 

 

 

10 § Andel i tillgångar och skulder  

 

10.1.  

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar  
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och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt 11.  

 

 

10.2.  

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i  

enlighet med angiven fördelningsgrund.  

 

 

10.3.  

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till- 

gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  

 

 

11 § Kostnadsfördelning  

 

Princip  

 

11.1.  

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på an- 

nat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje  

kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under  

rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas  

efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.  

 

 

Generell norm  

 

11.2.  

Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive 

medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.  

 

 

11.3.  

För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. 

Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om 

kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till 

beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.  
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Särskild norm  

 

11.4.  

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till 

någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.  

 

Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbunds- 

medlem enligt punkt 3.10.  

 

 

Övrigt  

  

11.5.  

Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet 

med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 11.1.  

 

 

11.6.  

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande.  

 

 

11.7. 

Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter  

 

 

 

12 § Samråd m.m.  

 

12.1.  

Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor  

av principiell betydelse eller av större vikt.  

 

Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av 

större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i 

verksamheten.  
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12.2.  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.  

 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 

utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 

ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

 

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 

ärenden av större vikt.  

 

Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan 

erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.  

 

Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 

kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.  

 

 

12.3  

Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 

samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. 

Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och 

verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det 

ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och 

omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara 

medlemskommunerna. 

 

  

12.4.  

Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av 

yttranden och upplysningar där så begärs.  

 

 

13 § Budgetprocessen m.m.  

 

13.1.  

Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska 

ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger 

som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna 

ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.  

 

13.2.  

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 

juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år 

beslutas också om medlemsavgift.  
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13.3.  

Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  

 

 

13.4.  

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och  

en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  

 

 

13.5.  

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.  

10 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offent- 

ligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.  

 

 

13.6.  

Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.  

 

 

14 § Planeringsprocess  

 

14.1.  

Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet  

samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med för- 

bundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i sam- 

verkan med förbundsmedlemmarna.  

 

 

15 § Utträde samt inträde m.m.  

 

15.1.  

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat  

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mel- 

lanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en över- 

enskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska  

ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ti- 

den för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  

15.2.  

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs  

med anledning av utträdet.  

 

 

15.3 

Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1 
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15.4 

Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 

 

 

16 § Likvidation och upplösning  

 

16.1.  

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när upp- 

sägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  

 

  

16.2.  

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  

 

 

16.3.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § 

tilllämpas.  

 

 

16.4.  

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling.  

 

 

16.5.  

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 

tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationstiden.  
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16.6.  

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

  

16.7.  

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  

 

 

17 § Tvister  

 

17.1.  

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig  

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  

 

 

18 § Arvoden  

 

18.1.  

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den  

största kommunens arvodesbestämmelser.  

 

 

19 § Ändringar i förbundsordningen  

 

19.1.  

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fast- 

ställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft  

 

 

19.2. 

Denna förbundsordning gäller fr.o.m. den 1 mars 2013. 

 

 

Antagen av förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd den 11 december 2012. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge den 4 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Eslöv den 25 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Lund den 28 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Malmö den 28 februari 2013. 

Fastställd av kommunfullmäktige i Burlöv den 18 mars 2013. 
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Bilaga 1  

 

 

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR  

 

  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter  

 

1.1  

Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 

verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för 

Räddningstjänsten Syd.  

 

 

1.2  

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 

kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana 

särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 

förbundsordningen.  

 

 

1.3  

Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på 

att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har 

ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.  

  

 

1.4  

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 

organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas 

till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser 

håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att 

annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett 

kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.  
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1.5  

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksam- 

het samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå,  

och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 

uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.  

 

 

1.6  

Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  

 

 

1.7  

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande  

verksamheten.  

 

 

1.8  

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 

förbundsmedlemmarnas krets.  

 

 

1.9  

Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 

förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika 

frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till 

förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i 

förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  

 

 

1.10  

Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt för- 

fattning inte ska tillhandhållas utan avgift.  

 

 

1.11  

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse 

att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet 

och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

och fackliga organisationer.  

 

 

1.12  

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  
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2 § Direktionens sammansättning  

 

2.1  

Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av för- 

bundsordningen.  

 

 

2.2  

Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.  

 

 

3 § Ersättarnas tjänstgöring  

 

3.1  

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  

 

 

3.2  

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen 

för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  

 

3.3  

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

 

 

3.4  

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att 

tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.  

 

 

3.5  

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet.  

 

  

4 § Sammanträde  

 

 

4.1  

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  
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5 §. Kallelse  

 

5.1  

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

 

5.2  

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

 

 

5.3  

Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

 

  

5.4  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

 

 

5.5  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

 

  

6 §. Justering av protokoll  

 

6.1  

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  

 

 

6.2  

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

 

 

7 §. Reservation  

 

7.1  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
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8 §. Delgivning  

 

8.1  

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med 

förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.  

 

  

9 §. Undertecknande av handlingar  

 

9.1  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 

ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland 

övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.  

 

 

9.2  

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.  
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 BILAGA 2  

 

 

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  

 

 

1 §. Organisation  

 

Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens be- 

stämmelser.  

 

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.  

 

 

2 §. Revisorernas uppgifter  

 

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 

kommunal verksamhet.  

 

 

3 §. Budget  

 

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets be- 

drivande.  

 

 

4 §. Sakkunniga  

 

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning  

som behövs.  

 

Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 

gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
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5 §. Sammanträden  

 

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 

revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 

direktionen.  

 

  

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.  

 

Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin för- 

valtning och om jäv ska tas upp i protokoll.  

 

 

6 §. Arkiv  

 

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  

 

 

7 §. Revisionsberättelse  

 

Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad 

som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 

vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:56-057

§ 26
Hyra av lokal på Hantverkargatan 18

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter AB för 
hyra av Hantverkaregatan 18 i Arlöv från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande befolkningen i 
kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren och därmed antas ock-
så antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att planera för ett nytt kommunhus i 
enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas 
i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbetsplatser i Medborgarhuset och kommunen behöver 
därför hyra eller köpa externa lokaler för att klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkaregatan 18 i 
Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, fikarum, förråd, kopiatorrum etc. 
Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per 
år.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 30
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:56-057

§ 30
Hyra av lokal på Hantverkaregatan 18, Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter AB för 
hyra av Hantverkaregatan 18 i Arlöv från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning för att 
utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande befolkningen i 
kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren och därmed antas ock-
så antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att planera för ett nytt kommunhus i 
enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas 
i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbetsplatser i Medborgarhuset och kommunen behöver 
därför hyra eller köpa externa lokaler för att klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkaregatan 18 i 
Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, fikarum, förråd, kopiatorrum etc. 
Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per 
år.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-22

1/3

DIARIENUMMER 
KS/2020:56-057

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 60 39 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Hyra av kontorslokal på Hantverkaregatan

Sammanfattning
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande be-
folkningen i kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren 
och därmed antas också antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att pla-
nera för ett nytt kommunhus i enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan 
ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbets-
platser i Medborgarhuset och kommunen behöver därför hyra eller köpa externa lokaler för att 
klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkare-
gatan 18 i Arlöv. Lokalen är på sammanlagt 1 662 m² ytan, vilket skulle räcka till exempelvis 
drygt 70 arbetsplatser, 5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor som reception, 
fikarum, förråd, kopiatorrum etc. Antalet arbetsplatser beräknas täcka kommunens behov av 
kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 

Den totala hyreskostnaden inklusive samtliga driftskostnader beräknas därför uppgå till cirka 
2,6 mnkr per år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal på fem år med Wihlborgs Fastigheter 
AB för hyra av Hantverkaregatan 18 från den 1 juli 2020,

att uppdra åt kommunstyrelsen att, senast den 1 juli 2020, genomföra en lokaliseringsutredning 
för att utreda vilka verksamheter är lämpliga att placera i lokalen,

att anslå 1,3 mnkr till kommunstyrelsen, till hyra under 2020 och därefter 2,6 mnkr per år,

att anslå 1,5 mnkr i investeringsmedel till kommunstyrelsen, för ombyggnad av lokalen, 

att driftsanslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda kostnader, 
samt

att investeringsanslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.
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Redogörelse för ärendet
Antalet anställda i Burlövs kommun har ökat kontinuerligt som ett resultat av den växande be-
folkningen i kommunen. Befolkningen beräknas fortsätta att öka under de kommande 10 åren 
och därmed antas också antalet tjänstemän att öka. Förvaltningen har inlett ett uppdrag att pla-
nera för ett nytt kommunhus i enlighet med tidigare beslut med det bedöms ta 7–10 år innan 
ett nytt hus kan förväntas vara klart att tas i bruk. Det är idag inte möjligt att öka antalet arbets-
platser i Medborgarhuset och kommunen behöver därför hyra eller köpa externa lokaler för att 
klara behovet de närmaste åren. 

Burlövs kommun har fått ett erbjudande från Wihlborgs om att hyra hela huset på Hantverkare-
gatan 18 i Arlöv. Huset har tidigare haft Lokaltidningen som hyresgäst vilka har haft kontor i hela 
byggnaden och nu kommer att flytta verksamheten.

Lokalen är på sammanlagt 1 662 m², vilket skulle räcka till exempelvis drygt 70 arbetsplatser, 
5 konferensrum, 8 mindre samtalsrum, samt andra ytor såsom reception, fikarum, förråd, kopia-
torrum etc. Lokalen har möjlighet att anpassas till den verksamhet som flyttar in. Lokalen är be-
lägen cirka 1 km från Medborgarhuset och cirka 200 meter från Burlöv C.

Antalet arbetsplatser skulle täcka kommunens behov av kontorslokaler i cirka 5–10 år framåt. 
Utöver det skulle en del verksamheter som idag sitter i lokaler som hyrs av Burlövs kommun 
kunna flyttas till huset.

Kostnaden för kallhyra uppgår till 1 265 kronor per m² och år, och därutöver tillkommer fastig-
hetsskatt om 71 kronor per m² och år. De fasta kostnaderna uppgår därmed till 2 220 432 kro-
nor per år. Samtliga driftskostnader exklusive el uppskattas av Wihlborgs till 195 kronor per m² 
och år; alltså cirka 325 000 kronor. 

Den totala hyreskostnaden beräknas därför uppgå till cirka 2,6 mnkr per år.

Förvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen förslår fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett 
hyresavtal med Wihlborgs för fastigheten på Hantverkaregatan 18. Burlövs kommun har ett be-
hov av fler kontorsarbetsplatser att hyra av en större lokal gör att anställda med liknande ar-
betsplatser kan sitta samlade istället för att spridas ut i flera mindre lokaler. Lokalen är dess-
utom belägen i ett attraktivt pendlingsläge där det finns möjlighet till parkering för bil och cykel 
samt nära till kollektivtrafik.

Hyresavtalet medför ett äskande dels för själva hyran av lokalen dels ett investeringsäskande för 
att täcka uppkommande kostnader för exempelvis anpassning av lokalerna, nya möbler etc. i 
samband med flytten.

I samband med att ett hyresavtal upprättas behöver en lokaliseringsutredning göras för att av-
göra vilka verksamheter som bör flyttas till lokalen så att lokalen kan anpassas till verksamheten 
innan inflyttning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef
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Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:9-281

§ 27
Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svanetorpskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att förbättra 
ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och byggnämnden 
om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna uppfyller idag inte de krav 
som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör understiga 7 liter per sekund per person 
samt ett tillägg på minst 0,35 liter per sekund per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt ventilations-
kontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en 
beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 31
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande till antalet 
elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:9-281

§ 31
Begäran om medel för förbättrad ventilation på Svanetorpskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att förbättra 
ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och byggnämnden 
om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna uppfyller idag inte de krav 
som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör understiga 7 l/s per person samt ett tillägg 
på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt ventilations-
kontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en 
beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande till antalet 
elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-07

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:9-281

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 64 44 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Begäran om medel för åtgärder för förbättrad 
ventilation på Svanetorpskolan

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och 
byggnämnden om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna 
uppfyller idag inte de krav som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör under-
stiga 7 l/s per person samt ett tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt 
ventilationskontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är 
tillåtna att vistas idag.

Enligt en förstudie beräknas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden 
är en beräkning och de reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 5 september 2020 genomföra åtgärder för att 
förbättra ventilationen på Svanetorpskolan,

att anslå 4 333 tkr för ändamålet, samt

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 
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Redogörelse för ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden mottog i september 2019 ett föreläggande från miljö- och 
byggnämnden om att förbättra ventilationen på Svanetorpsskolan. Ventilationen i lokalerna 
uppfyller idag inte de krav som finns från folkhälsomyndigheten att utluftsflödet inte bör under-
stiga 7 l/s per person samt ett tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmeter. 

I klassrummen vistas idag 25–30 personer och endast cirka 12 är tillåtna att vistas idag enligt 
ventilationskontrollen. I matsalen vistas idag drygt 50 personer och endast cirka 10 personer är 
tillåtna att vistas idag.

I föreläggandet har utbildnings- och kulturnämnden fått fyra månader på sig att inkomma med 
en skriftlig åtgärdsplan. Utbildnings- och kulturnämnden har fått uppskov fram till att frågan har 
behandlats politiskt. Åtgärderna för att uppnå Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventila-
tion (FoHMFS 2014:18) ska vara genomförda inom tolv månader, annars kan vite alternativt 
krav att minska antalet elever i lokalerna utdömas.

Fastighetsavdelningen har beställt en förstudie från WSP för att beräkna kostnaden för att åt-
gärda ventilationen på skolan för att anpassa den till dagens elevantal. Enligt förstudien beräk-
nas kostnaden att åtgärda ventilationen uppgå till 4 333 tkr. Kostnaden är en beräkning och de 
reella kostnaderna kan komma att bli något högre eller lägre.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef

Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Bilaga 1. Åkarp 18:2 – Beslut om att åtgärda olägenhet gällande för lågt luftflöde i förhållande 
till antalet elever i skolan samt att utreda ovanlig doft i skolan.
Bilaga 2. Kalkylutskrift 2019-12-05 10295695 – Förstudie Svanetorpsskolan

Beslut i ärendet delges

Miljö- och byggnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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Burlövs kommun 

Miljö- och byggavdelningen 
burlovs.kommun@burlov.se 

 
POSTADRESS: 

Box 53, 232 21, ARLÖV 
BESÖK: 
Kärleksgatan 6, Arlöv 

 
BURLÖVS KOMMUN 

Direkt: 040-625 60 00 
Fax: 040-43 51 12 

 
Org.nr: 212000-1025 

Bankgironr: 650-3890 
Plusgiro: 112010-4 

 

 

Delegationsbeslut 

DATUM 

2019-09-05 

1/5 

DIARIENUMMER 

MBN-2019-467 

  
 

Miljö- och byggnämnden 
Handläggare: Ylva Westerström 
040-625 63 66 
Ylva.Westerstrom@burlov.se 
 

 
 

Svanetorpskolan, UKN,  
Att: Ordförande Amelie Gustavsson 
Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 
 

 

ÅKARP 18:2 - Beslut om att åtgärda olägenhet gällande 
för lågt luftflöde i förhållande till antalet elever i skolan 
samt att utreda ovanlig doft i skolan. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger Utbildnings- och kulturnämnden, med org.nr. 
212000-1025, att för Svanetorpskolan, fastigheten Åkarp 18:2, Burlövs kommun: 

1. Säkerställa att luftkvaliteten i alla rum och utrymmen där barn vistas 
stadigvarande uppfyller nedanstående krav senast 12 månader efter 
mottagandet av detta beslut.  

- Uteluftsflödet minst uppgår till 7 1/s per person med ett tillägg av 0,35 1/s per 
kvadratmeter golvarea, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
ventilation (FoHMFS 2014:18) 

- Koldioxidhalten vid normal användning i alla rum och utrymmen där barnen 
vistas stadigvarande inte överstiger 1 000 ppm.  

- Uteluften tillförs lokalens utrymmen på sådant sätt att Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om temperatur FoHMFS 2014:17 och buller inomhus FoFIMFS 
2014:13 följs. 

2. Senast 4 månader efter mottagandet av detta beslut till Miljö- och 
byggnämnden inkomma med en skriftlig åtgärdsplan för hur kraven i punkt 1 
ovan ska uppfyllas.  

 
3. Senast 12 månader efter mottagandet av detta beslut till Miljö- och 

byggnämnden inkomma med en skriftlig redovisning att kraven i punkt 1 ovan är 
uppfyllda.  
 

4. Senast 2 månader efter mottagandet av detta beslut ha infört tydliga 
vädringsrutiner i de rum där barnen vistas stadigvarande som en tillfällig åtgärd. 
Den tillfälliga åtgärden ska gälla fram tills att luftkvaliteten i alla rum och 
utrymmen där barn vistas stadigvarande uppfyller Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 
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5. Fackmässigt utreda påtalad ovanlig doft inomhus för att utesluta andra brister i 

skolans inomhusmiljö. Till Miljö- och byggnämnden inkomma med en skriftlig 
redovisning av utredningens resultat senast 4 månader efter mottagandet av 
detta beslut.  

 
Föreläggandet beslutas med stöd av 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap 2, 3 och 7 §§ miljöbalken samt 9 kap 3, 9 §§ miljöbalken. Beslutet är 
fattat med stöd av miljö- och byggnämndens delegationsordning. Beslutet kan 
överklagas, se nedan. 

 

Skäl för beslutet 

Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet vid tillsyn på lokaler för undervisning 
enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är 
att säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår enligt 9 kap 9 § 
miljöbalken och att verksamhetsutövaren vidtar de försiktighetsmått som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet, enligt hänsynsreglerna i 2 
kap miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnämnden har fått in uppgifter från OVK 2018-01-22 om att uteluftflödet 
på Svanetorpskolan är 122 l/s i varje klassrum, det finns fyra klassrum. Svanetorpskolans 
rektor har redovisat uppgifter om att det vistas från 23 personer till 28 personer i dessa 
klassrum. I klassrummen vistas betydligt fler personer än vad Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar vilket medför risk för olägenhet för barnens hälsa enligt 9 kap. 3§ 
miljöbalken. Det finns även fritidsverksamhet som är belägna i fyra mindre rum. På 
fritids vistas 10 – 15 barn samt pedagoger i vartdera två av rummen och i de andra två 
rummen vistas 5 - 6 barn i varje rum samt pedagoger. Samma rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten gäller för dessa lokaler för att risk för olägenhet för barnens 
hälsa inte ska uppstå enligt 9 kap. 3§ miljöbalken. 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) bör 
uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person i skolor och lokaler för barnomsorg vid 
stillasittande sysselsättning och ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så 
att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.  
 
Upplevd dålig luft, i samband med vistelse i skolans lokaler, bland anställda ska ha 
påtalats under lång tid och är fortfarande ett problem. Personal upplever att luften är 
dålig i lokalerna, att luften känns torr och tung. Även irritation i ögon har påpekats. 
Eftersom barnen är små så blir personalens upplevelser viktiga för att uppmärksamma 
eventuella olägenheter i inomhusmiljön. Det har även uppmärksammats en ovanlig doft 
i skolan som behöver utredas för att utesluta fler brister i inomhusmiljön. 
 
Luften i en lokal förorenas kontinuerligt av bland annat människor, byggmaterial och 
inredning. Dålig ventilation kan ge upphov till bland annat allergiska besvär, huvudvärk, 
trötthet, smittspridning, klåda och irritationer i ögon och luftvägar. Ventilationens 
luftflöde ska vara anpassat till hur många personer som vistas i byggnaden. 
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Med anledning av att det finns risk för olägenhet för barnens hälsa att vistas i skolans 
lokaler, bedömer Miljö- och byggnämnden att Utbildnings- och kulturnämnden behöver 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda barnens hälsa mot skada eller 
olägenhet, enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  
 
Då skolan tillhandahåller lokaler där barn vistas stadigvarande flera timmar dagligen så 
är kraven behövliga och inte mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet. 
Särskilt i beaktande av kända fakta om risker hänförliga till att barn utsätts för bristande 
ventilation.  
 

Redogörelse för ärendet 

2019-05-06 utförde miljö- och byggavdelningen en planerad inspektion på 
Svanetorpskolan. Vid inspektionstillfället uppmärksammades en rätt så stark frän doft 
när man kom in i lokalerna från huvudentrén. Under besöket framkom uppgifter från 
några av personalen om att de upplever att luften är dålig i lokalerna, att luften känns 
torr och tung. En anställd som är ny sedan ca en månad hade tydligt känt av att hens 
ögon var irriterade, vilket syntes tydligt. Vid min fråga om symptomen var tydligt 
kopplat till vistelse i skolan så svarade hen att det var väldigt tydligt. Hens ögon hade 
inte varit irriterade innan och symptom uppstod tydligt i lokalerna och avtog när hen 
lämnade skolans lokaler. Enligt de som jobbat där länge så har de under några år klagat 
på att ventilationen är dålig och fått svaret att luftflöden är rätt och att OVK är godkänd. 
Efter besöket skulle rektorn införskaffa en OVK och beräkningar skulle göras för att 
säkerställa att luftflödet är tillräckligt i lokalerna där barnen vistas, enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 

2019-05-15 framkom vid en inspektion på Södervångskolan att de gånger som de flyttat 
över sin verksamhet från Södervångsskolan till Svanetorpsskolan så har de reagerat på 
en stark märklig doft i Svanetorpsskolan. Pedagogen har upplevt torr, tung luft och 
huvudvärk. Pedagogen påtalade att många föräldrar har klagat på lukten. Det ska ha 
varit så i minst tre år sedan pedagogen började. 
 

2019-05-22 får miljö- och byggavdelningen en OVK från fastighetsavdelningen i 
kommunen, efter att de informerats om de brister som påtalats. 2019-05-27 inkommer 
till miljö- och byggavdelningen information från skolans rektor om elevantalen i 
rummen. Miljö- och byggavdelningen konstaterar att det är för låga luftflöden i skolans 
lokaler och 2019-06-05 kommuniceras dessa brister till rektorn och 
fastighetsavdelningen. 2019-06-11 meddelar fastighetsavdelningen att en konsult ska 
utreda lukt i skolan den 17 juli 2019. 2019-07-12 Fastighetsavdelningen påpekar att det 
är rätt luftflöde i förhållande till vad som är installerat och att det är verksamheten som 
ansvarar för elevantalen. Fastighetsavdelningen meddelar även att de får se över 
möjligheterna att bygga om ventilationen och kostnader. 

 

2019-09-04 Efter samtal med rektorn så har han inte fått någon information om några 
utredningar eller hur brister ska åtgärdas gällande låga luftflöden. Eftersom bristerna är 
allvarliga, åtgärder kan bli dyra eller är mer komplicerade att lösa med flera parter 
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inblandade så har Miljö- och byggnämnden valt att skriva ett föreläggande för 
tydlighetens skull. Det har dessutom påtalats i tidigare inspektionsrapporter från 2011-
11-23 och 2015-05-20 att ventilationen är bristfällig i skolans lokaler vilket innebära att 
detta är en olägenhet som skolan redan borde ha utrett och åtgärdat. 

 

Lagstöd och allmänna råd 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 

”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per 
person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör 
göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.” 
 
Miljöbalk (1998:808) 

2 kap 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

2 kap 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 
av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs 
för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

9 kap 3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig. 

9 kap 9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra 
skadedjur. 

26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas. 
 Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

26 kap 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
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 Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. 

26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen.  
 Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från 
sådan verksamhet. 

 

Avgift 

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas avgift ut för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken med tillhörande förordningar. Taxan är för närvarande 1075 kronor per 
timme handläggningstid.  

 

Bilaga: Delgivningskvitto 

Kopia: Rektorn på Svanetorpskolan 

 

För Miljö- och byggnämnden 

 

 

Ylva Westerström 
Miljöinspektör 
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WSP Sverige AB, Helsingborg
042-4444000 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2019-12-05 15:35

10295695 - Förstudie Svanetorpsskolan
Objekt

Burlöv Åkarp 18:2
Ort

JU
Räknat

2019-12-02
Datum

A 2019-12-05
Rev

1 (15)
Sida

SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 7 YTTERVÄGGAR 3 - 4 34 213 103,85 - 2

3 8 INNERVÄGGAR 5 - 6 2 102 23,64 3 744 3

4 9 BJÄLKLAG 7 - 8 94 514 415,80 - 4

5 11 YTTERTAK 9 79 872 194,24 105 280 5

6 12 UNDERTAK 10 - 11 - 78,00 217 100 6

7 14 MÅLNINGSARBETEN 12 3 575 23,60 18 408 7

8 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 13 - - 50 951 8

9 19 DIVERSE - - - 9

10 20 UNDERENTREPRENADER 14 - - 2 235 700 10

11 21 OMKOSTNADER 15 - - 144 515 11

12 ============ ======== ============ 12

13 214 276 SEK 839,13 tim 2 775 698 SEK 13

14 14

15 Materialkostnad 214 276 15

16 Total arbetslön 839,13 tim x 206,00 SEK 172 860 16

17 Underentreprenader 2 775 698 3 162 834 SEK 17

18 18

19 Omkostnadspåslag material 10,00 % 21 428 19

20 Omkostnadspåslag arbete 272,00 % 470 179 20

21 Omkostnadspåslag UE 10,00 % 277 570 769 176 SEK 21

22 Diverse oförutsett 10,00 % 393 201 SEK 22

23 23

24 TOTALSUMMA EXKL MOMS 4 330 000 SEK 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-02-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:83-319

§ 28
Begäran om medel för tjänst med anledning av utläggning av drift av gata och 
park på extern utförare

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Inger 
Borgenberg (S), Selvete Murtezi (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Ove Johansson (MP), till förmån för 
framställt men ej bifallet yrkande.

___

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 1 april 
2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är omfattande och 
behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs både vad det gäller utförande 
och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av enhetschefen på driften av gata park kom-
mer även att finnas kvar. Därför äskar kommunledningsförvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya 
arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från den tjänst som försvinner.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Mats Lithner (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Mats Lithners yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18, § 32
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:83-319

§ 32
Begäran om medel för tjänst med anledning av utläggning av drift av gata och 
park på extern utförare

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.

Reservation
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S).

___

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 1 april 
2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är omfattande och 
behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs både vad det gäller utförande 
och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av enhetschefen på driften av gata park kom-
mer även att finnas kvar. Därför äskar kommunledningsförvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya 
arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från den tjänst som försvinner.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 och där 
benämns den i slutrapporten som ”beställarombud”. Förvaltningen avser dock ändra tjänstetiteln till ”tek-
nisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en större tydlighet i vad arbetet 
innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-29

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:83-319

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ahrne Christiansson 
Telefon: 040-625 60 39 
E-post: ahrne.christiansson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Begäran om medel för tjänst med anledning av 
utläggning av drift av gata och park på extern utförare 

Sammanfattning
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 
1 april 2020, uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Avtalet om driften är 
omfattande och behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs 
både vad det gäller utförande och ekonomi. Vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av en-
hetschefen på driften av gata park kommer även att finnas kvar. Därför äskar kommunlednings-
förvaltningen en ny tjänst för att hantera de nya arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna från 
den tjänst som försvinner.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 
och där benämns den i slutrapporten som ”beställarombud”. Förvaltningen avser dock ändra 
tjänstetiteln till ”teknisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en 
större tydlighet i vad arbetet innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja kommunstyrelsen ett permanent anslag om 673 tkr per helår för ändamålet, samt

att anslaget för 2020 finansieras genom minskning av anslaget för oförutsedda händelser.
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BURLÖVS KOMMUN 2020-01-29 KS/2020:83-319 2/2

Redogörelse för ärendet
I samband med att kommunens drift av gata och park planeras att läggas ut på entreprenad den 
1 april 2020 uppstår nya arbetsuppgifter i kontakt med entreprenören. Då avtalet om driften är 
omfattande och behöver kontinuerligt följas upp och kontrolleras för att se om det efterlevs 
både vad det gäller utförande och ekonomi. 

Även om driften sköts av en extern entreprenör kommer huvudansvaret fortfarande att ligga på 
Burlövs kommun. Det innebär att det övergripande och strategiska utvecklandet av kommunens 
gator och grönytor fortfarande genomförs av kommunen. Burlövs kommun behöver därför ex-
empelvis ta fram skötselplaner och tillsammans med entreprenören ta fram rutiner för förebyg-
gande- och avhjälpande underhåll. Burlövs kommun behöver även kunna ta emot och hantera 
klagomål, frågor och synpunkter från både egna verksamheter och allmänheten på hur driften 
utövas. De ovan nämnda arbetsuppgifterna utfördes tidigare i första hand av enhetschefen på 
driften av gata park, en tjänst som försvinner i och med utläggningen av driften.

Behovet av tjänsten har lyfts fram i den organisationsöversyn som gjordes av ENVIDA AB 2019 
och där benämns den i slutrapporten som ”Beställarombud”. Förvaltningen vill dock ändra titeln 
till ”Teknisk förvaltare gata och park”. Syftet med den ändrade titeln är att skapa en större tyd-
lighet i vad arbetet innebär och underlätta för rekrytering av rätt kompetens.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att en ny tjänst som teknisk förvaltare tillsätts från den 1 april. Beställ-
ningen innebär en kostnad det första året på 504 tkr vilket motsvarar 673 tkr beräknat på helår. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Tf gatuchef

Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; avdelningen för kommunteknik och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-03-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:90-256

§ 34
Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att försälja marken på fastigheten Sunnanå 12:13 i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
TPT Fastighets AB driver verksamhet på fastigheten Sunnanå 12:13, Santessons väg 5 i Stora Bernstorp 
med tomträtt. Detta innebär att Burlövs kommun äger marken och TPT Fastighets AB äger byggnaderna 
och verksamheten på fastigheten. En tomträttsavgäld erläggs varje år av tomträttshavaren till tomträtts-
givaren. 

Det är inte helt ovanligt att kommunen eller staten upplåter mark på detta sätt. Anledningen kan vara 
fler, t.ex. ekonomiska ‒ tomträttshavaren slipper kostnaden för att köpa marken vilket kan vara en stor 
utgiftspost vid ett tillfälle när annat också ska bekostas ‒ eller strategiska, då kommunen önskar behålla 
och äga mark som i framtiden kan behöva användas till annat. Kommunen kan under avtalstiden lösa ut 
tomträttshavaren och använda marken till annat. 

Tomträttshavaren har inlämnat önskemål till Burlövs kommun om friköp av marken. 

Något behov för Burlövs kommun att behålla marken i sin ägo bedöms i detta fall inte finnas då fastighe-
ten inte ligger i område som anses som för kommunen strategiskt viktig.

Förslag på köpeavtal med upphävande, s.k. dödning, av tomträtten har tagits fram och bilägges ärendet. 
Tomträttshavaren köper marken för en köpeskilling som motsvarar den nivån Burlövs kommun sålt verk-
samhetsmark för senast. Tomträttshavaren ansöker om dödning av tomträtten i samband med att lagfart 
söks. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02, § 37
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Förslag till köpeavtal
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:90-256

§ 37
Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja marken på fastigheten Sunnanå 12:13 i 
enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
TPT Fastighets AB driver verksamhet på fastigheten Sunnanå 12:13, Santessons väg 5 i Stora Bernstorp 
med tomträtt. Detta innebär att Burlövs kommun äger marken och TPT Fastighets AB äger byggnaderna 
och verksamheten på fastigheten. En tomträttsavgäld erläggs varje år av tomträttshavaren till tomträtts-
givaren. 

Det är inte helt ovanligt att kommunen eller staten upplåter mark på detta sätt. Anledningen kan vara 
fler, t.ex. ekonomiska ‒ tomträttshavaren slipper kostnaden för att köpa marken vilket kan vara en stor 
utgiftspost vid ett tillfälle när annat också ska bekostas ‒ eller strategiska, då kommunen önskar behålla 
och äga mark som i framtiden kan behöva användas till annat. Kommunen kan under avtalstiden lösa ut 
tomträttshavaren och använda marken till annat. 

Tomträttshavaren har inlämnat önskemål till Burlövs kommun om friköp av marken. 

Något behov för Burlövs kommun att behålla marken i sin ägo bedöms i detta fall inte finnas då fastighe-
ten inte ligger i område som anses som för kommunen strategiskt viktig.

Förslag på köpeavtal med upphävande, s.k. dödning, av tomträtten har tagits fram och bilägges ärendet. 
Tomträttshavaren köper marken för en köpeskilling som motsvarar den nivån Burlövs kommun sålt verk-
samhetsmark för senast. Tomträttshavaren ansöker om dödning av tomträtten i samband med att lagfart 
söks. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Förslag till köpeavtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-31

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:90-256

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

Kommunstyrelsen 

Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

Sammanfattning
TPT Fastighets AB driver verksamhet på fastigheten Sunnanå 12:13, Santessons väg 5 i Stora 
Bernstorp med tomträtt. Burlövs kommun äger marken och TPT Fastighets AB byggnaderna och 
verksamheten. Tomträttshavaren har nu inlämnat önskemål till Burlövs kommun om friköp av 
marken. 

Något behov för Burlövs kommun att behålla marken i sin ägo bedöms inte finnas då fastighe-
ten inte ligger inom område som anses vara strategiskt viktigt för kommunen.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag på köpeavtal med upphävande, s.k. död-
ning, av tomträtten. Tomträttshavaren köper marken för en köpeskilling som motsvarar den 
nivån Burlövs kommun sålt verksamhetsmark för senast.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att försälja marken på fastigheten Sunnanå 12:13 i enlighet med i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
TPT Fastighets AB driver verksamhet på fastigheten Sunnanå 12:13, Santessons väg 5 i Stora 
Bernstorp med tomträtt. Detta innebär att Burlövs kommun äger marken och TPT Fastighets AB 
äger byggnaderna och verksamheten på fastigheten. En tomträttsavgäld erläggs varje år av 
tomträttshavaren till tomträttsgivaren. 

Det är inte helt ovanligt att kommunen eller staten upplåter mark på detta sätt. Anledningen 
kan vara fler, t.ex. ekonomiska ‒ tomträttshavaren slipper kostnaden för att köpa marken vilket 
kan vara en stor utgiftspost vid ett tillfälle när annat också ska bekostas ‒ eller strategiska, då 
kommunen önskar behålla och äga mark som i framtiden kan behöva användas till annat. Kom-
munen kan under avtalstiden lösa ut tomträttshavaren och använda marken till annat. 

Tomträttshavaren har inlämnat önskemål till Burlövs kommun om friköp av marken. 

Något behov för Burlövs kommun att behålla marken i sin ägo bedöms i detta fall inte finnas då 
fastigheten inte ligger i område som anses som för kommunen strategiskt viktig.

Förslag på köpeavtal med upphävande, s.k. dödning, av tomträtten har tagits fram och bilägges 
ärendet. Tomträttshavaren köper marken för en köpeskilling som motsvarar den nivån Burlövs 
kommun sålt verksamhetsmark för senast. Tomträttshavaren ansöker om dödning av tomträt-
ten i samband med att lagfart söks. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Eva Blosfeld

Tf utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Förslag till köpeavtal

Beslut i ärendet delges

TPT Fastighets AB 
Kommunledningsförvaltningen; utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen
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KÖPEAVTAL

PARTER: Burlövs kommun (212000-1025)

(Säljaren)

Box 53

232 21 ARLÖV

och

TPT Fastighets AB (556635-2216)

(Köparen)

Santessons väg 3

232 61 ARLÖV

KÖPEOBJEKT: Hela fastigheten Burlöv Sunnanå 12:13 som nyttjas av Köparen 
med tomträtt

KÖPESKILLING: Köpeskillingen för Köpeobjektet utgör totalt 
tremiljonerfyrahundratusen (3 400 000) kronor. Köpeskillingen 
erläggs senaste den 2020-04-29.

Köpeskillingen faktureras av Säljaren.

ÖVERLÅTELSE: Säljaren överlåter härmed till Köparen köpeobjektet på följande 
villkor.

TILLTRÄDE: Köpeobjektet ska tillträdas så snart köpeskillingen är till fullo 
erlagd. 

När köpeskillingen till fullo erlagts ska Säljaren utfärda köpebrev.

FASTIGHETENS SKICK: Köpeobjektet överlåtes i befintligt skick.

INTECKNINGAR: Säljaren garanterar att köpeobjektet vid tillträdet inte besväras av 
några penninginteckningar eller andra gravationer.

TOMTRÄTT: Köparen nyttjar idag köpeobjektet med tomträtt. Köparen ska 
inom tre månader från tillträde hos Lantmäteriet ansöka om 
lagfart samt dödning av tomträtten. Görs inte detta har Säljaren 
antingen rätt att på Köparens bekostnad ansöka om lagfart samt 
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dödning av tomträtt eller häva köpet. I sistnämnda fall ska erlagd 
köpeskillingen återbetalas.

För det fall att Köparen vid överlåtelsens genomförande redan erlagt 
tomträttsavgäld avseende år 2020 avräknas motsvarande summa från 
köpeskillingen.

ÖVRIGT: Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav 
parterna tar varsitt.

Arlöv den Arlöv den   

Burlövs kommun TPT Fastighet AB

……………………………… …………………………………

……………………………… …………………………………

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas härmed:

………………………………… ………………………………
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-03-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:125-719

§ 35
Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs 
kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 101.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019, § 101, taxeföreskriften Avgifter i kommunala försko-
lor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Föreskriften innehåller dels de uppgifter som 
faller inom fullmäktiges normgivning, dels uppgifter som närmast har karaktären av riktlinjer, som faller 
inom nämndens ansvarsområde. Med anledning härav föreslår utbildnings- och kulturnämnden att de 
delar som utgör riktlinjer flyttas över till Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, som antas av nämnden.

Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 26 februari 2020, § 11, förslag till avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, för kommunfullmäktiges antagande. 
Nämnden antar vid samma sammanträde reviderade riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i 
kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Kommunledningsförvaltning-
en föreslår fullmäktige att anta taxeföreskriften i enlighet med nämndens förslag. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02, § 38
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden, 2020-02-26, § 11
Förslag till reviderad taxeföreskrift Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun
Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020, antagna av 
kommunfullmäktige 2019-12-16, § 101
Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk om-
sorg i Burlövs kommun, antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-26, § 11
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:125-719

§ 38
Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs 
kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 april 2020, samt

att därmed upphäva taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 101.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019, § 101, taxeföreskriften Avgifter i kommunala försko-
lor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Föreskriften innehåller dels de uppgifter som 
faller inom fullmäktiges normgivning, dels uppgifter som närmast har karaktären av riktlinjer, som faller 
inom nämndens ansvarsområde. Med anledning härav föreslår utbildnings- och kulturnämnden att de 
delar som utgör riktlinjer flyttas över till Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, som antas av nämnden.

Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 26 februari 2020, § 11, förslag till avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, för kommunfullmäktiges antagande. 
Nämnden antar vid samma sammanträde reviderade riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i 
kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Kommunledningsförvaltning-
en föreslår fullmäktige att anta taxeföreskriften i enlighet med nämndens förslag. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden, 2020-02-26, § 11
Förslag till reviderad taxeföreskrift Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun
Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020, antagna av 
kommunfullmäktige 2019-12-16, § 101
Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk om-
sorg i Burlövs kommun, antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-26, § 11
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-17

1/4

DIARIENUMMER 
KS/2020:125-719

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

Kommunstyrelsen 

Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs 
kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019, § 101, taxeföreskriften Avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Föreskriften innehåller dels de 
uppgifter som faller inom fullmäktiges normgivning, dels uppgifter som närmast har karaktären 
av riktlinjer, som faller inom nämndens ansvarsområde. Med anledning härav föreslår utbild-
nings- och kulturnämnden att de delar som utgör riktlinjer flyttas över till Riktlinjer för rätt till 
plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs 
kommun, som antas av nämnden.

Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 26 februari 2020, § 11, förslag till avgifter i 
kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun, för kommunfull-
mäktiges antagande. Nämnden antar vid samma sammanträde reviderade riktlinjer för rätt till 
plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs 
kommun.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeföreskriften i enlighet 
med nämndens förslag. Förslaget innebär inte att avgiftsnivåerna, som fastställdes av fullmäkti-
ge i december 2019, ändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 april 2020, 
samt

att därmed upphäva taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 101.
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Redogörelse för ärendet
Utbildnings- och kulturförvaltningen har gjort en översyn av ”Avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun” och ”Riktlinjer för rätt till plats, ansökan 
och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun”.

Kommunfullmäktige har att besluta gällande avgifter medan nämnden har beslutanderätt i hur 
till exempel rätten till plats i förskola sker. De dokument som nu föreslås ersättas var i viss mån 
blandade med det som fullmäktige respektive nämnd har beslutanderätt i. Båda dokumenten är 
nu genomgångna och renodlade. 

Revideringen har gjorts i samarbete med förvaltningsledning, rektorer, jurist, handläggare för 
barnomsorgen och nämndsekreterare. Ett samarbete med nämnda kompetenser ger ett hel-
hetsperspektiv och underlättar vid dialog internt/externt och vid handläggningen.

Exempel på förändringar i dokumentet ”Avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun”
Strukturen är förändrad och förflyttningar har gjorts både inom dokumentet och till det doku-
ment som nämnden äger.

Tabell med avgiftsnivåer har flyttats till bilaga. Syftet är kommunfullmäktige ska kunna fastställa 
avgiftsnivåerna årligen separat från huvuddokumentet, för att underlätta den praktiska hante-
ringen.

Förvaltningen har kompletterat sitt barn- och elevregistreringsprogram, IST, med en modul där 
retroaktiv avgiftskontroll ska göras årligen. Syftet är att rätt avgift ska debiteras. På grund av att 
vårdnadshavare inte uppdaterar sina inkomstuppgifter förekommer ett antal feldebiteringar. 
Detta medför att fakturor kan vara både för höga och för låga. Avgiftskontrollen medför både 
efterdebitering men även återbetalning. 

Barnets rätt till förskola ska inte vara avhängigt av om vårdnadshavare har oreglerade skulder 
till kommunen. Kravet att betala skulder innan vårdnadshavare åter kan ställa barn i kö är bort-
taget. 

Uppsägningstiden för plats har ändrats från 30 till 60 dagar. Förändringen medför bättre möjlig-
het till planering och framförhållning när det gäller att placera inkommande barn.

Exempel på förändringar i dokumentet ”Riktlinjer för rätt till plats, ansökan 
och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun” (antaget av utbildnings- och kulturnämnden)
Strukturen är förändrad och förflyttningar har gjorts både inom dokumentet och till det doku-
ment som fullmäktige äger.

Förtydligande gällande vilka barn som har rätt till plats, till exempel:

 Vid folkbokföring i annan kommun har barnet rätt att behålla sin förskoleplats i Burlöv till 
dess att barnet fått en ny förskoleplats. Rätten att behålla platsen gäller dock längst i fyra 
månader efter ny folkbokföringsadress. 

Syftet med formuleringen är att tydliggöra vilka barn som har lagstadgad rätt till förskole-
plats i Burlövs kommun. Möjligheten till interkommunala placeringar i kommunen är be-

114



BURLÖVS KOMMUN 2020-02-17 KS/2020:125-719 3/4

gränsad då inflyttningstakten av nya kommuninvånare gör att förskoleplatserna behöver till-
handahållas till dem.

 Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola har rätt att skyndsamt få förskoleplats. Detta gäller även före ett års ålder och i an-
nan omfattning än vad som gäller för barn i övrigt.

Skälet till denna skrivning är att Skolinspektionen har påtalat att kommunen behöver förtyd-
liga barns rätt till förskola före ett års ålder.

 Utifrån följande ordning erbjuds barn plats:
1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i 

form av förskola
2. Syskonförtur. Barn som redan har syskon i förskola har förtur till den förskola där sysko-

net går. 
3. Omplacering vid läsårsstart. Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en 

ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering. Omplacering sker endast vid läsårsstart. 
4. Ansökningsdatum för barnet anger den plats i kö som barnet har och utifrån det place-

ras barnet i förskola. Om barn har samma ködatum går äldre barn före yngre.

Ett skriftligt förtydligande av de turordningsregler som kommunen redan i stort tillämpar 
har gjorts i dokumentet. En trygg förskola med kontinuitet och möjlighet till relationsska-
pande är en viktig del i förskolans omsorgsuppdrag. Med ständiga inskolningar blir det svå-
rare att uppfylla och omplaceringar kommer endast att erbjudas vid läsårsstart. Syskonför-
tur har redan tidigare tillämpats i praktiken och har nu även förtydligats skriftligt.

 Barn, vars vårdnadshavare tar barnet ledigt i mer än tre månader, förlorar sin befintliga 
plats, såvida inte särskilda skäl förekommer. Rektor avgör om särskilda skäl föreligger efter 
samråd med verksamhetschef.

Förskoleplatser är i första hand till för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om 
en vårdnadshavare tar sitt barn ledigt längre än tre månader måste platsen kunna erbjudas 
annat barn.

Ett förtydligande har gjorts av vilka vistelsealternativ som rektor kan besluta om för barn som 
har allmän förskola, respektive för de barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldra-
lediga. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden, 2020-02-26, § xx
Förslag till reviderad taxeföreskrift Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Burlövs kommun
Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020, an-
tagna av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 101
Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedago-
gisk omsorg i Burlövs kommun, antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-26, § xx

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-02-26 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:106-719

§ 11
Revidering av föreskrifter om avgifter samt riktlinjer för rätt till plats, ansökan 
och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta ”Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedago-
gisk omsorg i Burlövs kommun” enligt i ärendet redovisat förslag.

att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk om-
sorg i Burlövs kommun” enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har gjort en översyn av ”Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem 
och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun” och ”Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kom-
munala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun”.

Översynen innebär att dokumenten har uppdaterats och förtydligats. Syftet med förtydligandena är att ge 
vårdnadshavarna en god kännedom om hur taxesystemet fungerar. Syftet är också att säkerställa en god 
rättssäkerhet gällande rätten till förskoleplats i Burlövs kommun. Som arbetsgivare är det också av stor 
vikt att de anställda i förvaltningen har tydliga och enhetliga dokument att efterfölja. 

Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn har revideringen också utförts för att säkerställa att kom-
munen lever upp till skollagens krav. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun
Bilaga: Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020
Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk om-
sorg i Burlövs kommun

___
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Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Burlövs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2020-03-23, § 
Träder i kraft 2021-01-01

1. Avgift/maxtaxa
Avgift för plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem-
met.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur 
mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst 
upp till ett inkomsttak. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket 
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för 
fritidshem. Hushållets yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nummer 1.

Uppräkningen av avgiftsnivån beslutas varje år av kommunfullmäktige enligt bilaga.

Sammanboendes inkomst inräknas i hushållets inkomster oavsett om barn är gemensamma eller 
inte.

Om barn bor växelvis hos föräldrar som har gemensam vårdnad kan var och en vara fakturamotta-
gare. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock 
inte överstiga maxtaxan för en plats. 

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet har rätt att påbörja sin 
placering. Inskolningstid och ledighet avräknas inte. 

Fakturamottagare är vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller den som är avgiftspliktig för ac-
cepterad barnomsorgsplats.

1.1. Avgiftsgrundande inkomster
Nedanstående inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster:

 inkomst av anställning före skatt och avdrag inklusive samtliga skattepliktiga tillägg, t.ex. ob-
tillägg, jour- och semestertillägg samt arvoden och bilförmån

 familjehemsförälders arvodesersättning
 inkomst av rörelse
 pension (ej barnpension)
 livränta
 föräldrapenning
 arbetslöshetsersättning
 utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 kontant arbetsmarknadsstöd
 sjukpenning
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 familjebidrag i form av familjepenning
 vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej ersättning för merutgifter)
 dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga 

Om beskattningsbar inkomst saknas ska inkomsten uppges till 0 kronor.

1.2. Inkomstuppgift
Om inkomstuppgift inte lämnas i samband med att plats accepteras eller vid förfrågan kommer 
högsta avgift enligt maxtaxan att debiteras.

Vid förändrad inkomst eller på begäran av kommunen ska ny inkomst lämnas. Förändring av in-
komst ska anmälas senast en månad i förväg för att kunna träda i kraft nästföljande månad.

Burlövs kommun tillämpar retroaktiv avgiftskontroll för att säkerställa att rätt avgift debiterats. 
Kontrollen kommer att genomföras varje år. Inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat kom-
mer att jämföras med taxerad årsinkomst från Skatteverket. Genom att dela inkomsten med tolv 
får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) medför att vårdnads-
havaren blir efterdebiterad, alternativt att kommunen gör en återbetalning. Burlövs kommun har 
rätt att genomföra retroaktiva rättelser tre år tillbaka i tiden.

2. Reducering av avgift
2.1 Barn med behov av särskilt stöd 
För barn 1–2 år som har eller erbjuds plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg efter 
särskilt beslut enligt skollagen (2010:800) 8 kap. 7 § reduceras avgiften till den del som överstiger 
15 timmar per vecka, enligt skollagen 8 kap. 16 §.

2.2
Fortbildning

sdagar
Personalen har fyra fortbildningsdagar per kalenderår. Under dessa dagar bedrivs ej ordinarie verk-
samhet. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

3. Allmän förskola, barn 3–5 år 
Barn 3–5 år garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet (allmän förskola) omfattande minst 
525 timmar om året fördelade på 15 timmar/vecka under grundskolans läsårstider. Allmän förskola 
ger inte rätt till vistelse under lov eller studiedagar.

De vårdnadshavare som har behov av plats utifrån förvärvsarbete/studier får en avgiftsreducering 
på maxtaxan med 25 procent från och med höstterminen det år barnet fyller tre. 

4. För barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga
Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga i åldern 1–5 år har rätt till plats i försko-
lan eller pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Avgift utgår enligt maxtaxa och placeringen löper under hela året.
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5. Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem

Uppsägningstiden är 60 dagar efter uppsägningsdatum. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Vid delad faktura måste båda fakturamottagarna säga upp platsen.

6. Tolkning och tillämpning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av utbildnings- och kulturnämn-
den.

__________________________

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar

Fredrik Jörgensen
Ordförande Rickard Brinck

Kommunjurist

Dokumenttyp Taxeföreskrift
Dokumentnamn Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2020-03-23 § XX
Diarienummer KS/2020:125-719
Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16 §, 14 kap. 12 §, 25 kap. 9 §
Kungjord 2020-mm-dd
Ikraftträdande 2020-03-23
Historik Ersätter BKFS 2018:25 antagen KF 2018-12-17 § 115, samt reviderad KF 2019-12-16, § 101
Dokumentansvarig Verksamhetschef förskola
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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Bilaga: Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 2020
Antagna av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 101
Träder i kraft 2020-01-01

Inkomsttaket är 49 280 kronor år 2020.

Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad:

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

Barn, 1–2 år, place-
rat i förskola/
pedagogisk omsorg

3 % 1 478 kr 2 % 986 kr 1 % 493 kr 0 % 0 kr

Barn, 3–5 år, place-
rat i förskola/
pedagogisk omsorg 
(från och med höst-
terminen det år då 
barnet fyller 3 år)

2,25 % 1 109 kr 1,5 % 739 kr 0,75 % 370 kr 0 % 0 kr

Barn, 6–12 år, place-
rat i fritidshem (från 
och med augusti 
månad det år barnet 
fyller 6 år)

2 % 986 kr 1 % 493 kr 1 % 493 kr 0 % 0 kr

Dokumenttyp Taxa
Dokumentnamn Bilaga: Avgiftsnivåer för maxtaxa i kommunala förskolor, 

fritidshem och pedagogisk omsorg 2020
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2019-12-16, § 101
Diarienummer KS/2019:828-806
Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16 §, 14 kap. 12 §, 25 kap. 9 §
Kungjord 2019-12-18
Ikraftträdande 2020-01-01
Historik Ersätter KF 2019-12-16 § 101
Dokumentansvarig Verksamhetschef förskola
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och 
placering i kommunala förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 
Antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-26, § xx

Rätt till plats, ansökan och placering
Ansökan om plats i kommunal förskola och pedagogisk omsorg anmäls av vårdnadshavare senast 
fyra månader före aktuellt behov. Ansökan görs på Burlövs kommuns webbplats, e-tjänst förskola 
& fritidshem. 

Enligt skollagen har kommunen en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. I mån av plats 
erbjuder Burlövs kommun barnet förskoleplats det datum som vårdnadshavarna önskar. Barn som 
fyllt ett år och som är folkbokförda i Burlövs kommun eller där vårdnadshavare kan uppvisa kon-
trakt för ett kommande boende har rätt till förskoleplats.

Vid folkbokföring i annan kommun har barnet rätt att behålla sin förskoleplats i Burlöv till dess att 
barnet fått en ny förskoleplats. Rätten att behålla platsen gäller dock längst i fyra månader efter ny 
folkbokföringsadress. 

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola 
har rätt att skyndsamt få förskoleplats. Detta gäller även före ett års ålder och i annan omfattning 
än vad som gäller för barn i övrigt.

Utifrån följande ordning erbjuds barn plats:

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola. 

2. Syskonförtur. Barn som redan har syskon i förskola har förtur till den förskola där syskonet 
går. 

3. Omplacering vid läsårsstart. Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny 
ansökan och ställa dig i kö för ny placering. Omplacering sker endast vid läsårsstart.

4. Ansökningsdatum för barnet anger den plats i kö som barnet har, utifrån det placeras bar-
net i förskola. Om barn har samma ködatum går äldre barn före yngre.

För fritidshem finns ingen kötid, barnet bereds plats.

Önskar du plats i fristående förskolor eller pedagogisk omsorg ska du ansöka direkt till den friståen-
de verksamheten.

Önskar du plats i annan kommun än boendekommunen ska du anmäla det direkt till aktuell kom-
mun och eventuell placering sker efter överenskommelse kommunerna emellan.

Vid studier ska du lämna intyg inför varje terminsstart. Vid förfrågan av rektor ska du lämna in aktu-
ellt arbetsgivarintyg. Är du arbetssökande ska du bifoga intyg som bekräftar att du står till arbets-
marknadens förfogande. Detta gäller även vid uppkommen arbetslöshet under ditt barns pågående 
placering.
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Barn vars vårdnadshavare tar barnet ledigt i mer än tre månader förlorar sin befintliga plats, såvida 
inte särskilda skäl förekommer. Rektor avgör om särskilda skäl föreligger efter samråd med verk-
samhetschef. 

Allmän förskola, barn 3–5 år
Barn 3–5 år har rätt till allmän förskola. Utifrån verksamhetens organisation beslutar rektorn att er-
bjuda allmän förskola enligt ett av de följande alternativen:

 Måndag-fredag kl. 8.00- 11.00 
 Tisdag-torsdag kl. 9.00-14.00

Tiderna gäller terminsvis. 

För barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga.
Du som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt att lämna ditt barn på förskola 20 timmar per 
vecka. Utifrån verksamhetens organisation beslutar rektorn att erbjuda vistelsetid enligt ett av de 
följande alternativen:

 Måndag-torsdag kl. 9.00-14.00 
 Tisdag-fredag kl. 9.00-14.00

Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin ordinarie placering en 
månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons födelse.

Omsorgstid/vistelsetid
Du som vårdnadshavare ska ange schema för ditt barns vistelsetid i kommunens kommunikations-
verktyg. Ditt barns vistelsetid ska motsvara din arbetstid/studietid plus restid. 

Vårdnadshavare med oregelbundna arbetstider, där lediga dagar ingår, ska föra en dialog med rek-
torn om barns närvaro utifrån barnets behov. Barn ska vara lediga från förskoleverksamheten och 
skolbarnsomsorgen samtidigt som vårdnadshavaren har semesterledighet1. 

Skolbarn 6–12 år erbjuds omsorg i fritidshem före och/eller efter skoltid i förhållande till vårdnads-
havares arbets- eller studietider eller efter prövning av barnets eget behov.

Öppettider
Generella öppettider för kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg samt fritidshem i 
Burlövs kommun är helgfri måndag-fredag, ej julafton, nyårsafton och midsommarafton, klockan 
06.30-18.30. Om vårdnadshavare har särskilt behov av omsorg för sitt barn efter klockan 18.30 har 
en förskola i kommunen möjlighet att erbjuda öppethållande vardagar fram till klockan 22.00. 
Vårdnadshavaren ska kunna styrka behovet genom arbetsgivarintyg.

Fortbildningsdagar
För att ge personalen inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet till fortbildning 
och utvärdering hålls ordinarie verksamheten stängd fyra dagar per kalenderår.

1 Paragraf 31 i Barnkonventionen lyder ”Barn har rätt till lek, vila och fritid”. Den paragrafen ska särskilt beak-
tas när det gäller barns rätt till ledighet.
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Omsorg dessa dagar kan, efter anmälan hos rektor senast fyra veckor innan fortbildningsdagen, er-
bjudas med vikarier på förutbestämd förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i kommunen. 

Barn i förskoleklass och fritidshem
Barn ska, fr.o.m. höstterminen det år då de fyller 6 år, anvisas plats i förskoleklass med omfattning-
en av 25 timmar per vecka. Förskoleklassen är obligatorisk. 

Vid behov av omsorg utöver förskoleklasstiden ska ansökan för fritidshem göras via kommunens e-
tjänst. 

Fritidshemmet för förskoleklass startar när lärarnas läsår börjar. Information om läsårstider och fri-
tidshemsstart finns på Burlövs kommuns webbplats. 

Inskrivna elever i skolan 6–12 år erbjuds omsorg i fritidshem utöver skoltiden mot avgift enligt max-
taxa för skolbarnomsorg.

Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem
Uppsägning av plats sker via e-tjänst på kommunens webbplats senast 60 dagar före platsen ska 
lämnas.

Vid övergång mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass avslutas platsen på förskola/pe-
dagogisk omsorg automatiskt om platsen inte sagts upp tidigare. 

De barn som enbart har allmän förskola (15 timmar per vecka) avslutas vid grundskolans läsårsav-
slut.

Dokumenttyp Riktlinje
Dokumentnamn Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och placering i kom-

munala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun 

Beslutsorgan Utbildnings- och kulturnämnden
Antagen 2020-02-26, § xx
Diarienummer UKN/2019:106-719
Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16 §, 14 kap. 12 §, 25 kap. 9 §
Ikraftträdande 2020-02-26
Historik Ersätter Utbildnings- och kulturnämndens riktlinjer för 

köanmälan och placering i barnomsorgen i Burlövs kom-
mun, antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2016-
01-25 § 5

Dokumentansvarig Verksamhetschef förskola
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-03-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:150-041

§ 37
Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2020 anslå 2 mnkr till utbildnings- och kulturnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 2 mnkr till socialnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 5,7 mnkr till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser, samt

att uppdra åt respektive nämnd att i samband med uppföljningsrapport 2-2020 rapportera till kommun-
fullmäktige hur medlen används och hur det förväntas påverka nämndens resultat.

___

Ärendebeskrivning
För att förstärka medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg har riksdagen beslutat om ytter-
ligare 7,5 miljarder kronor till kommuner och regioner under 2020.  För Burlövs kommun innebär det 
9,7 miljoner kronor utöver budgeterade skatteintäkter och bidrag. Samtidigt avvecklar riksdagen bidrag 
till lärarassistenter och pengar till det så kallande innovationsrådet. Eftersom pengarna inte är öronmärk-
ta föreslår kommunledningsförvaltningen att de extra medlen fördelas enligt nedan för 2020.

 Utbildnings- och kulturnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 Socialnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 5,7 mnkr används som kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser

Respektive nämnd som tilldelas extra medel under 2020 ska säkerställa att de tillskjutna medlen lett till 
mätbara effekter i förhållande till fullmäktiges mål. 

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02, § 41
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:150-041

§ 41
Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2020 anslå 2 mnkr till utbildnings- och kulturnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 2 mnkr till socialnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 5,7 mnkr till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser, samt

att uppdra åt respektive nämnd att i samband med uppföljningsrapport 2-2020 rapportera till kommun-
fullmäktige hur medlen används och hur det förväntas påverka nämndens resultat.

___

Ärendebeskrivning
För att förstärka medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg har riksdagen beslutat om ytter-
ligare 7,5 miljarder kronor till kommuner och regioner under 2020.  För Burlövs kommun innebär det 
9,7 miljoner kronor utöver budgeterade skatteintäkter och bidrag. Samtidigt avvecklar riksdagen bidrag 
till lärarassistenter och pengar till det så kallande innovationsrådet. Eftersom pengarna inte är öronmärk-
ta föreslår kommunledningsförvaltningen att de extra medlen fördelas enligt nedan för 2020.

 Utbildnings- och kulturnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 Socialnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 5,7 mnkr används som kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser

Respektive nämnd som tilldelas extra medel under 2020 ska säkerställa att de tillskjutna medlen lett till 
mätbara effekter i förhållande till fullmäktiges mål. 

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att rapportering avseende användningen ska ske till fullmäktige 
senast i samband med delårsbokslutet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-26

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:150-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Amra Saranovic 
Telefon: 040-625 61 72 
E-post: amra.saranovic@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

Sammanfattning
För att förstärka medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg har riksdagen beslutat 
om ytterligare 7,5 miljarder kronor till kommuner och regioner under 2020.  För Burlövs kom-
mun innebär det 9,7 miljoner kronor utöver de budgeterade skatteintäkter och bidrag. Samti-
digt avvecklar riksdagen bidrag till lärarassistenter och pengar till det så kallande innovationsrå-
det. Eftersom pengarna inte är öronmärkta föreslår kommunledningsförvaltningen att de extra 
medlen fördelas enligt nedan för 2020.

 Utbildnings- och kulturnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 Socialnämnden erhåller 2 mnkr som generell förstärkning
 5,7 mnkr används som kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser

Respektive nämnd som tilldelas extra medel under 2020 ska säkerställa att de tillskjutna medlen 
lett till mätbara effekter i förhållande till fullmäktiges mål. I samband med bokslut 2020 ska re-
spektive nämnd inkomma med sammanfattande redogörelse för vad medlen har använts till och 
hur det har påverkat nämndens resultat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2020 anslå 2 mnkr till utbildnings- och kulturnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 2 mnkr till socialnämnden som generell förstärkning,

att för 2020 anslå 5,7 mnkr till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser, samt

att uppdra åt respektive nämnd att i samband med bokslut 2020 rapportera till kommunfull-
mäktige hur medlen har använts och hur det har påverkat nämndens resultat.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Amra Saranovic

Tf Ekonomichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

128



BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-03-23
Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2019:835
Granskningsrapport gällande verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

2. KS/2019:835
Yttrande över granskningsrapport gällande verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut - Kommunstyrelsen

3. KS/2019:835
Socialnämndens yttrande över granskningsrapport gällande verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut

4. KS/2019:337
Beslut SN 2020-02-27
Ej verkställda beslut kvartal 4-2019

5. KS/2019:337
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS Q4 2019

6. KS/2019:8
Granskning av kommunalt partistöd 2019 – Socialdemokraterna

7. KS/2019:8
Granskning av kommunalt partistöd 2019 – Sverigedemokraterna

8. KS/2019:8
Granskning av kommunalt partistöd 2019 - Moderaterna
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1 Sammanfattning  
 
Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i 
enlighet med gällande lagstiftning samt interna föreskrifter verkställt 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Sammanfattningsvis kan fastställas att verkställighetsgraden avseende tagna beslut 
av kommunfullmäktige under granskningsperioden ligger på 66 %, följt av delvis 
verkställda beslut som uppgår till 6 %. Verkställighetsgraden omfattar bifallna beslut 
tagna av kommunfullmäktige och inkluderar inte avstyrkta samt återremitterade 
ärenden.  
 
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, 
uppföljning samt återrapportering i ca 91 % av de granskade besluten saknas.  
Vi anser att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar leder till en 
minskad verkställighetsgrad och som i sin tur försvårar ett ansvarsutkrävande vid ej 
genomförda/verkställda beslut. Kommunallagen ger kommunfullmäktige i enlighet 
med 6 kap. 5 §, förfogande över ett uppföljningsinstrument, där fullmäktige ska 
besluta om formerna samt omfattningen av återredovisning av delegerade uppdrag 
och ärenden. Vidare åligger det kommunfullmäktige att ange hur ofta redovisning 
och återrapportering ska äga rum. 
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör genom ett riktat förbättringsarbete vidta 
åtgärder i syfte att öka verkställighetsgraden av kommunfullmäktiges beslut.   
 
Vi upplever vidare att det finns en vilja och engagemang till ett förbättrings- och 
utvecklingsarbete. 
 
Mot bakgrund av vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter 
bör ses över: 
 

− Vi rekommenderar att kommunstyrelsens förslagsformulering till fullmäktige 
utformas på ett klart, gripbart och precist sätt, där uppdragsbeslut utformas på 
ett tydligt och konkret sätt avseende omfattning och det resultat som önskas 
uppnås. Detta bidrar till en ökad förståelse för uppdragets innehåll och 
intentioner som i sin tur kan leda till en ökad verkställighetsgrad. Likaså bidrar 
en tydlig uppdragsformulering till att underlätta samt säkerställa den interna 
uppföljningen av verkställandet av fullmäktiges beslut.  
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− Uppdragbeslut bör utformas på ett tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl 
genomförande som uppföljning samt återrapportering. Vi anser att 
uppdragsbeslutens utformning har en avgörande roll i syfte att möjliggöra en 
ändamålsenlig uppföljningsprocess samt ett ansvarutkrävande. Vidare riskerar 
avsaknaden av fastställda tidsramar för uppdragens genomförande leda till 
tidsluckor mellan beslut och verkställighet, där genomförandet fördröjs eller 
skjuts upp.  
 

− Avslutningsvis vill vi rekommendera nämnderna att på respektive nivå och som 
en del av arbetet med den interna styrningen och kontrollen, följa upp 
verkställandet av politiskt fattade beslut. Angivna tidsramar tillsammans med 
en intern systematisk uppföljning leder till en ökad grad av verkställighet av 
tagna beslut. 
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2 Bakgrund 
 

Vi har av Burlövs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet 
och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut inte sker i enlighet med 
gällande lagstiftning. Revisorerna har därmed utifrån sin risk- och väsentlighets- 
bedömning sett det som angeläget att granska huruvida fullmäktige beslut 
verkställs och återrapporteras. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.  

 

2.1 Syfte och revisionsfråga  
 

Granskningen syftar till att bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet 
med ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut. 
 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:  
  

- Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell granskningstid har 
verkställts? 
 

- Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning 
och återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens 
förslagsformuleringar till beslut? 
 

- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 
kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 

 

2.2 Avgränsning 
 

Granskningen avser de uppdragsbeslut och motioner som fattades av kommun- 
fullmäktige 2017-05-01 t.o.m. 2018-05-31. 

 

2.3 Revisionskriterier 
 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

- Kommunallagen (2017:725) 
KL 6:1 ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.” 
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KL 6:4 ”Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs”. 

KL 6:5 ”Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.” 

KL 6:13 ”Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut 
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.” 

- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
 

2.4 Metod 
 

Kommunfullmäktiges beslut för perioden 2017-05-01 t.o.m. 2018-05-31 har gåtts 
igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna motioner av verkställighets- 
eller uppdragskaraktär listats. För varje beslut av verkställighets- eller uppdrags- 
karaktär har en granskning av huruvida styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges 
beslut genomförts. Intervju samt avstämningar har skett med kommunjuristen samt 
kanslichefen.  
 
Rapporten har faktagranskats av kommunjuristen samt kanslichefen.  

 

3 Lagrum 
 
I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att 
verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
över till styrelsen.  
 
Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har 
fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 § 
 
Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna 
för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges.  
 

4 Resultat av granskningen 
 

4.1 Beslut av verkställighetskaraktär 
 
Denna granskning behandlar de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut 
om och som är av exekutiv karaktär. 
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Iakttagelser 
 
Under aktuell granskningsperiod har tio fullmäktigesammanträden ägt rum. Av 
granskningsperioden framgår 25 ärenden av eventuell verkställighetskaraktär varav 
19 har resulterat i beslut av exekutiv karaktär. Besluten innehåller enligt vår 
bedömning totalt 34 uppdrag till styrelsen och nämnderna. För varje uppdrag har en 
granskning av verkställighetsgraden genomförts 

Av figur 4.1 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, (21 
%) samt uppdrag till styrelse och nämnder, (79 %). Det bör beaktas att diagrammet 
redogör för antagna beslut av verkställighetskaraktär. Diagrammet omfattar därmed 
endast de motioner som har bifallits och resulterat i ett uppdrag, där avstyrkta 
motioner har exkluderats. 
 

Figur 4:1 

 

 
 
 

4.2 Motioner 

Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen. 
Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en 
anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska 
tillställas kommunfullmäktige.  
Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva motionen från vidare 
handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens inaktualitet. Fullmäktige kan 

74%

26%

Uppdrag till styrelser och
nämnder

Motioner

Andel beslut av verkställighetskaraktär maj 2017 - maj 2018
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också besluta att beredningen ska fortsätta och härigenom fastställa en ny tid, där 
motionen åter ska redovisas för fullmäktige.  

KL, 5 kap, 35 §: 
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 
 
Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner ska stadgas i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen ska agera som ett 
komplement till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats 
oreglerade i lagen. Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om 
anmälningsförfarandet och redovisning av ej färdigberedda motioner.  
 
Det bör noteras att fullmäktige har även mandat till att besluta om en kortare 
beredningstid än ett år. 
 

4.1 Motioner Burlöv 
 
Iakttagelser 

Arbetsordningen för fullmäktige i Burlövs kommun, (antagen 2018-10-15), anger 
bl.a. följande: 

 § 28 
”En motion: 
 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
 

- väcks genom att den ges in till kansliavdelningen eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt.” 
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Under granskningsperioden har det inkommit 11 motioner, varav fyra har bifallits i 
sin helhet och en har bifallits till viss del följt av sex motioner som har avslagits. 
 
Figur 5:1 

 

 
Nedan redogörs för andel motioner som har besvarats inom ett år, (10 st.), i 
enlighet med kommunallagen samt motioner som har besvarats efter den ettåriga 
tidsfristen, (1 st.). 
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4.2 Behandlade motioner 
 
I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner som har behandlats under 
gransknings- perioden maj 2017 t.o.m. maj 2018. Motionerna redovisas 
sammanträdesvis, där det framgår huruvida motionerna har bifallits, avslagits eller 
återremitterats för ytterligare beredning. Härigenom framgår även huruvida de 
bifallna motionerna har verkställts. 

 

4.2.1 Kf sammanträde 2017-05-22 
 
KF § 40 Motion om alternativa driftformer för sommar- och vinterunderhåll  
 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen, (2017-05-22, § 40).  
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte 
resulterat i något uppdrag.  
 

 

KF § 57 Nyinkomna motioner - Arlövs industriby till ett område för framtidens 
teknik och forskning 
 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen, (2017-12-11, § 121). 
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte 
resulterat i något uppdrag.  
 

 

4.2.2 Kf sammanträde 2017-09-25 
 
KF § 82 Trygg miljö vid kommunens tågstationer och busshållplatser 
 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen, (2017-09-25, § 82). 
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte 
resulterat i något uppdrag.  
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4.2.3 Kf sammanträde 2017-10-30 
 
KF § 94 Nyinkomna motioner - Ett tryggare Burlöv 
 
Fullmäktiges beslut:  
 
- att med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 21 maj 
2018 återkomma till kommunfullmäktige med en rapport om vilka åtgärder som har 
genomförts och som kommunstyrelsen avser att genomföra för att öka 
trygghetskänslan hos kommuninvånarna. (2018-03-19, § 14). 
 

 Kommentar/bedömning: Kommunstyrelsen har upprättat en rapport kring 
vidtagna och planerade åtgärder för en ökad känsla av trygghet hos 
medborgarna i Burlövs kommun. Rapporten presenterades för 
kommunfullmäktige vid sammanträdet 2018-09-17.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. Dock 
har återrapportering inte skett inom angiven tidsram.  
 

 

KF § 95 svar på motion: Inför solceller på kommunens fastigheter 
 
Fullmäktiges beslut:  
 
- att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att 
solceller/solfångare införs på kommunens fastigheter. 
 

 Kommentar/bedömning: Solcellsdrivna sittbänkar är inhandlade.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

Fullmäktiges beslut: 

- att verka för att Burlövs Bostäder AB ska ha en snabbare utbyggnad av 
solceller/solfångare på sina fastigheter. 
 

 Kommentar/bedömning: Enligt uppgift från kansliet har uppdraget ej 
genomförts. Vissa formuleringar från motionärernas sida kan behöva brytas 
ned till konkreta insatser på berörd förvaltning för att kunna realiseras.    

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
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Fullmäktiges beslut: 

- att verka för att byggnader vid upprättande av detaljplaner placeras så att 
installation av solceller möjliggörs och optimeras, (2017-10-30, § 95). 
 

 Kommentar/bedömning: Enligt uppgift från kansliet har uppdraget ej 
genomförts. Vissa formuleringar från motionärernas sida kan behöva brytas 
ned till konkreta insatser på berörd förvaltning för att kunna realiseras.    

 Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
 

4.2.4 Kf sammanträde 2017-11-20 
 
KF § 118 Nyinkomna motioner - Medborgarlöften med Polisen i Burlövs 
kommun för kommande år 
 
Fullmäktiges beslut: Att avslå motionen, (2018-03-19, § 14). 
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte 
resulterat i något uppdrag.  
 

4.2.5 Kf sammanträde 2018-02-05 
 
KF § 3 Nyinkomna motioner- gör en inventering avseende trygghetskameror  
 
Fullmäktiges beslut:  
 
- att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av 
de platser i Burlöv som av medborgarna upplevs som mest otrygga. 
 

 Kommentar/bedömning: Det har genomförts en inventering av de platser 
som medborgarna upplever som mest otrygga.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
Fullmäktiges beslut: 
- att resultatet av inventeringen ska återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 

 Kommentar/bedömning: Inventeringen har resulterat i en rapport vilken 
har återrapporterats till Kommunstyrelsen KS 2018-10-01.  
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Uppdraget bedöms som genomför och därmed är beslutet verkställt. 

 
Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå Polisen att ansöka om tillstånd för 
kameraövervakning, (2018-05-02, § 31). 
 

 Kommentar/bedömning: Ansökan har arbetats fram och skickats in under 
pågående granskning.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 

KF § 3 Nyinkomna motioner - inför Trelleborgsmodellen i Burlövs kommun 
 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen, (2018-06-18, § 51). 
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte 
resulterat i något uppdrag.  
 
 

4.2.6 Kf sammanträde 2018-03-19 
 

KF § 27 Anmälan av nyinkomna motioner - En Vision för Arlöv 
 
Fullmäktiges beslut: att avslå motionen, (2018-06-18, § 52.) 
 

 Kommentar/bedömning: Motionen har avslagits och har därmed inte lett 
till något uppdrag.  
 

 

KF § 27 Anmälan av nyinkomna motioner - Jordmassor från 
stambaneutbyggnaden 
 
Fullmäktiges beslut:  
 
- att avslå motionens första att-sats, samt 
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- att, med bifall till motionens andra att-sats, uppdra åt kommunstyrelsen att 
komplettera ärende KS/2016:415-519 med en karta. (2018-09-17, § 67) 
 

 Kommentar/bedömning: Ärendet har kompletterats med en karta.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  

 

4.2.7 Kf sammanträde 2018-05-21 
 
KF § 47 Nyinkomna motioner - Motion om patrullerande Trygghetsvärdar i 
Burlöv 
 
Fullmäktiges beslut:  
 
- att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett system med 
patrullerande Trygghetsvärdar, samt 

- att finansiering ska ske genom att minska årets resultat i budget 2019, samt 
flerårsplan 2020–2021 (2018-12-17, § 105) 
 

 Kommentar/bedömning: Av granskningen framkommer att 
kommunstyrelsen har behandlat ärendet, KS 2019-03-11 om att inrätta en 
ny organisation för trygghetsvärdar. Av intervjuerna framgår vidare att den 
praktiska tillämpningen har genomförts där det idag finns fyra 
trygghetsvärdar i kommunen.  
 
Uppdragen bedöms som genomförda och därmed är beslutet verkställt.  

 

5 Uppdrag till nämnder och styrelser 
 
Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt 
fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, 
punkt 3-4, KL).  Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt 
redovisa hur de har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL.  

Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna 
för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta 
uppdrag av verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. 
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5.1.1 Kf sammanträde 2017-05-22 
 
KF § 45 Uppföljningsrapport 1- 2017 
 
Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt utbildning- och kulturnämndens att åtgärda underskott motsvarande 
1,0 mnkr enligt upprättad handlingsplan och att effekter av handlingsplanen 
återrapporteras i uppföljningsrapport 2-2017. 
 

 Kommentar/bedömning Av granskningen framgår att utbildning- och 
kulturnämnden har åtgärdad sitt underskott vilket framgår i 
uppföljningsrapport 2, (UR 2). 

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt miljö- och byggnämnden att åtgärda underskott motsvarande 0,1 
mnkr och att återkomma med en handlingsplan för att uppnå en budget i balans 
2017 i uppföljningsrapport 2. 
 

 Kommentar/bedömning: Av granskningen framgår att miljö- och bygg- 
nämnden har åtgärdat aktuellt underskott, vilket framgår i 
uppföljningsrapport 2, (UR 2). Vad gäller miljö- och byggnämndens uppdrag 
om att återkomma med en handlingsplan för att uppnå en budget i balans 
har detta inte skett med motiveringen att nämnden vid tillfället för 
uppföljningsrapporten visade en positiv avvikelse på 5 mkr och därmed 
förelåg inget behov av åtgärder.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  

 
KF § 49 Framställan om anslag för renovering av Burlövsbadet 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta åtgärder för renovering av Burlövsbadet i 
enlighet med utbildnings- och kulturnämndens i ärendet redovisade framställan. 
 

 Kommentar/bedömning: Burlövs kommun har tecknat avtal med 
leverantör för genomförande av renovering av Burlövsbadet.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
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KF § 55 Exploateringsprojekt för del av Burlöv 13:1 m.fl. Mimosavägen i 
Burlövs egna hem 
 

Fullmäktiges beslut:  
- att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra ”detaljplan för del av Burlöv 13:1, 
Burlövs egna hem, Mimosavägen” enligt i ärendet redovisat förslag. 
 

 Kommentar/bedömning: Uppdraget bedöms som är genomfört och 
därmed är beslutet verkställt.  

 

5.1.2 Kf sammanträde 2017-06-19 
 
KF § 63 Budget 2018 med flerårsplan 2019–2020  
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt föreslagna löne- och 
prisutvecklingsnivå samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och 
interna poster. 
 

 Kommentar/bedömning: Uppdraget bedöms som genomfört och därmed 
är beslutet verkställt.  
 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta 
nämndmål som är mätbara enligt principen ”SMART:a mål”, specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsatta mål, samt att anta nämndmål inom samtliga 
målområden. 
 

 Kommentar/bedömning: Nämnderna har framtagit nämndmål enligt 
principen ”Smarta mål”.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

Fullmäktiges beslut: 
- att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och förvaltningarnas 
verksamhetsplaner för kommunstyrelsens arbetsutskott senast november 2017. 
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 Kommentar/bedömning: Samtliga budgetar och verksamhetsplaner har 
presenterats för kommunstyrelsen.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  

 
Fullmäktiges beslut: 
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa in halva medelsförvaltningen kopplat till 
medfinansiering för Södra stambanan i samband med att trafikverket avropar 
medel. 
 

 Kommentar/bedömning: Vid tid för granskningen har Trafikverket ännu 
inte avropat medel. Uppdraget kommer att redogöras som ett villkorat 
uppdragsbeslut i sammanställningen.   

 
 
KF § 64 Framställan om medel för projektering och ombyggnad av 
Apotekarvillan 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra projektering och ombyggnad av 
Apotekarvillan. 
 

 Kommentar/bedömning: Bygglov för projektet har beslutats 2018-03-13 av 
Miljö- och Byggnämnden, (2018-88). 
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 

 
 
KF § 68 Övertagande av Burlövs ryttarförenings lokaler 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att överta de aktuella byggnaderna av Burlövs 
Ryttarförening vederlagsfritt med ägarövergång den 1 september 2017. 
 

 Kommentar/bedömning: Burlövs ryttarförenings lokaler har övertagits.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och beslutet är därmed verkställt.   

 
 
Fullmäktiges beslut: 
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- att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att teckna en avsiktsförklaring med 
Burlövs Ryttarförening i syfte att säkerställa föreningens fortsatta verksamhet. 
 

 Kommentar/bedömning: Vid tid för granskningen har det inte tecknats 
någon avsiktsförklaring.  
 
Det saknas en tidsram för uppdragets genomförande och återrapportering. 
Avsaknaden av fastställda tidsramar leder till en otydlighet som i sin tur 
försvårar ett ansvarsutkrävande vid ej genomförda uppdrag.  

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.   
 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med i ärendet övriga 
förekommande åtgärder. 
 

 Kommentar/bedömning: Inga ytterligare åtgärder har förekommit och 
därmed exkluderas deluppdraget. Vi bedömer formuleringen som otydlig. Av 
intervju med professionen framgår att bakgrunden till formuleringen var att 
det förelåg en oklar uppfattning om uppdragets innehåll.   
 

KF § 69 Utredning, Kommunal säljverksamhet i Burlövs kommun 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt socialnämnden att tillse att Burlövs kommuns hemtjänst upphör med 
att tillhandahålla personalresurser till privata assistansbolag. 
 

 Kommentar/bedömning: Uppdraget bedöms som genomfört och därmed 
är beslutet verkställt.  
 

5.1.3 Kf sammanträde 2017-10-30 
 
KF § 96 Etableringskostnader för en ny paviljong vid Lilla Dalslundskolan 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera en ny paviljong vid Lilla 
Dalslundskolan i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens framställan. 
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 Behandling/ kommentar: Hyresavtal angående paviljonger på 
Dalslundsskolan har undertecknats.  
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.   

 
KF § 97 Investeringsbeslut för tillbyggnad av Humlemadskolan 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2018 genomföra tillbyggnad till 
Humlemadskolan enligt i ärendet redovisat förslag.  

 
Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att justera ramarna för kommunstyrelsen 
respektive utbildnings- och kulturnämnden för de ökade respektive minskade 
kostnader som uppstår i samband med tillbyggnaden. 
 

 Kommentar/bedömning: Utbildnings- och kulturnämnden hemställde den 4 
september 2017, § 71, om kommunfullmäktiges beslut att påbörja 
projekteringsarbete för en tillbyggnad till Humlemadskolan med en ny 
matsal, nytt mottagningskök och fyra klassrum varav ett utrustas som en 
NO-sal. Fullmäktige uppdrog den 30 oktober 2017, § 97 (dnr KS/2015:704), 
åt kommunstyrelsen att under 2018 genomföra tillbyggnaden och anslog 30 
mnkr för ändamålet. 
Inför genomförandet har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att 
byggnationen skulle kräva omfattande bullerdämpande åtgärder. Då 
befintlig detaljplan inte medger bullervall måste ett bullerplank på 9–10 
meters höjd byggas längs med  E22:an. Kostnaden för bullerplanket 
uppskattas bli ca 20 mnkr och återställningen av omgivningarna efter 
byggnationen uppskattas kosta ca 15 mnkr. Under byggnationen krävs 
tillstånd att stänga av E22 mot Malmö i upp till sex månader, då det är den 
enda möjliga angreppssättet.  
Av granskningen framkommer att fullmäktige mot bakgrund av oskäligt höga 
kostnader har upphävt beslutet. Därmed exkluderas beslutsparagrafen.  

 

5.1.4 Kf sammanträde 2017-11-20 
 
KF § 116 Exploateringsprojekt för genomförande av detaljplanerna för 
kvarteret Ugglan och Fasanen, Dalbyvägen i Arlöv 
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Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Arlöv 20:58 m.fl., 
kvarteret Fasanen, enligt i ärendet redovisat förslag. 
 

 Kommentar/bedömning: Detaljplanen upprättades i maj 2017, KF 2017-
05-22, och byggnationen är nu avslutad.  

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.  

 

Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 
6:23 m.fl., kvarteret Ugglan, enligt i ärendet redovisat förslag. 
 

 Kommentar/bedömning: Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-07, att 
förslå fullmäktige att påbörja projekteringen. Byggnationen har påbörjats och 
pågår. Vi har tagit del av aktuell detaljplan där genomförandetiden anges till 
fem år från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Av lagkraftsbeviset 
framgår att beslutet vann laga kraft 2017-07-21 
 
Uppdraget bedöms genomfört och därmed är beslutet verkställt.  
 

5.1.5 Kf sammanträde 2018-02-05 
 
KF § 5 Fastställande av fördelningsnyckeltal, fördelningstal, tekniska ramar 
samt förslag till nya övergripande mål för målperioden 2019-2022 
 
Fullmäktiges beslut:  
- att fastställa fyra målområden – Det attraktiva Burlöv, Det trygga Burlöv, Det 
tillgängliga Burlöv och Det hållbara Burlöv samt  
 
- att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram underlag avseende beslut till 
övergripande mål för perioden 2019–2022." 
 

 Kommentar/bedömning: Underlag har tagits fram avseende beslut till 
övergripande mål för perioden 2019-2022.  
 
Uppdragen bedöms som genomförda och därmed är besluten verkställda. 

  

 
KF § 6 Tillsynsansvar enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
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Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt miljö- och byggnämnden att utöva kommunens tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 

 Kommentar/bedömning: Av granskningen framkommer att uppdraget är 
infört i Miljö- och Byggnämndens reglemente men inga ärenden enligt lagen 
har än så länge initierats. 
 
Uppdraget bedöms som genomfört och beslutet är därmed verkställt.  

 

5.1.6 Kf sammanträde 2018-03-19 
 
KF § 16 Begäran om anslag för etablering av provisorisk förskoleavdelning 
vid Burlövsbadet 
 
Fullmäktiges beslut: 
 
- att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera en provisorisk förskoleavdelning i 
anslutning till Burlövsbadet, enligt i ärendet redovisat förslag. 
 

 Kommentar/bedömning: Efter ny prognos för antalet förskolebarn 
2018/2019 avbröts etableringen då temporära lösningar erbjöd lägre 
lokalkostnader. 
 
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  

 

5.1.7 Kf sammanträde 2018-05-21 
 
KF § 43 Uppföljningsrapport 1-2018 
 
Fullmäktiges beslut: 
- att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att komplettera sin handlingsplan 
med åtgärder som genererar kostnadsminskningar motsvarande 2,0 mnkr inom 
grundskolans verksamhetsområde, samt att åtgärda underskott inom förskola, kost- 
och städverksamhet samt delar av gymnasieverksamheten enligt upprättad 
handlingsplan i syfte att få budget i balans 2018. 
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 Kommentar/bedömning:  Av granskningen framkommer följande 
information:  
Vid UR2 hade förskola och grundskola ett prognosticerat överskott om 0,4 
respektive 1 mnkr och gymnasieskola och kost/städ ett underskott om 5,9 
respektive 1,5 mnkr. Det konstateras att kost- och städenhetens budget 
belastas redan med 0,9 mnkr i underskott från 2017. Utifrån nuvarande läge 
bedöms det som omöjligt att avsluta året utan ett negativt resultat med 
bibehållet kvalitetskrav. Förvaltningen bedömer vidare att det inte finns 
medel inom den totala budgeten som kan omdisponeras till kost- och 
städenheten.  

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.  
 
Fullmäktiges beslut:                                                
- att handlingsplanen följs upp i presidieträffar mellan utbildnings- och 
kulturnämnden och KS från och med augusti månad 2018. 
 

 Kommentar/bedömning: Enligt uppgift har presidiet och förvaltningschefen 
träffat kommunstyrelsens presidium vid ett tillfälle där budgetavvikelsen har 
diskuterats. Dock är presidieträffen ej protokollfört.  

Uppdraget bedöms som delvis genomfört utifrån att endast ett presidiemöte 
har ägt rum samt att mötet inte har dokumenterats. Beslutet anses därmed 
som delvis verkställt. 

 

Fullmäktiges beslut: 
- att situationen inom verksamheten för ensamkommande och äldreomsorg följs 
upp i presidieträffar mellan socialnämnden och ks från och med augusti månad 
2018. 
 

 Kommentar/bedömning: Utifrån minnesanteckningar från presidiemöten 
mellan socialnämnden och kommunstyrelsen framgår att uppföljning har 
skett.  
 
Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt. 
 

 

6 Uppföljning 
 
Kommunallagen (6 kap, 5 §), fastställer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige 
hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  
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Samma lagrum fastställer vidare att fullmäktige ska besluta om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den.  

 
Iakttagelser 
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen ska två gånger 
varje år redovisa till fullmäktige hur nämnderna har fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem.  

Vi har tagit del av genomförda redogörelser som har skett två gånger årligen. 
Fastställda tidpunkter för redovisning har saknats men är nu fastställda till januari 
och september fr.o.m. verksamhetsår 2020.  
 

Kommentarer och bedömning 
 
Beslut som kommunstyrelsen har att verkställa samt de beslut som har överlåtits till 
andra nämnder ska följas upp av kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Redogörelse av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med verkställande av 
fullmäktiges beslut har genomförts två gånger årligen. Dock har vi uppmärksammat 
att samtliga givna uppdrag från fullmäktige är ej inkluderade i uppföljningarna. Av 
intervju med tjänstemännen framgår att en förklaring är att uppdrag med en oklar 
bild följt av otydliga formuleringar har inte inkluderats i uppföljningen. 
 
Vi anser att uppdragsbeslutens utformning har en avgörande roll i syfte att 
möjliggöra en ändamålsenlig uppföljningsprocess och ett ansvarutkrävande. 
Otydligheten i uppdragsformuleringen leder till att efterkontroll av 
verkställighetsgraden försvåras. Vidare riskeras att uppföljningar pga. en oklar bild 
över uppdragens innebörd och omfattning, genomförande samt tidsperspektiv 
uteblir. 
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7 Slutsats och rekommendationer 
 
Sammanfattningsvis kan fastställas att verkställighetsgraden avseende tagna beslut 
av kommunfullmäktige under granskningsperioden ligger på 66 %, (se figur 7.1). 
Figuren redogör endast för verkställighetsgraden av bifallna beslut tagna av 
kommunfullmäktige och inkluderar inte avstyrkta samt återremitterade ärenden.  
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör genom ett riktat förbättringsarbete vidta 
åtgärder i syfte att öka verkställighetsgraden av kommunfullmäktiges beslut, (se 
avsnitt 7.2).   
 
Vi upplever vidare att det finns en vilja och engagemang till ett förbättrings- och 
utvecklingsarbete.  
 

 

 

7.1 Svar på revisionsfrågor 
 

Hur stor andel av kommunfullmäktiges beslut för aktuell granskningstid har 
verkställts? 
 
- Granskningen visar att 66 % av kommunfullmäktiges beslut tagna under aktuell 
granskningsperiod har verkställts, följt av delvis verkställda beslut som uppgår till 6 
%.  
 

66%

16%

6%

9%
3%

Verkställda

Ej verkställda

Delvis verkställda

Upphävt

Villkorat beslut (ej
verkställt)

153



 

 24 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Burlövs kommun 
 Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

 

 2019-12-06 

Finns angivna tidsramar för genomförande/verkställighet, uppföljning och 
återrapportering till kommunfullmäktige i kommunstyrelsens förslags- 
formuleringar till beslut? 
 
-  Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, 
uppföljning och återrapportering saknas i ca 91 % av de granskade besluten.  
Vi anser att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar leder till en 
minskad verkställighetsgrad och som i sin tur försvårar ett ansvarsutkrävande vid ej 
genomförda/verkställda beslut.  
 
Kommunallagen ger kommunfullmäktige i enlighet med 6 kap. 5 §, förfogande över 
ett uppföljningsinstrument, där fullmäktige ska besluta om formerna samt 
omfattningen av återredovisning av delegerade uppdrag och ärenden. Vidare 
åligger det kommunfullmäktige att ange hur ofta redovisning och återrapportering 
ska äga rum.  
 

Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och 
kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att 
besluten verkställs? 
 
- Granskningen visar att kommunstyrelsen redogör för styrelsens och nämndernas 
arbete med verkställande av fullmäktiges beslut två gånger årligen. Dock har vi 
uppmärksammat att samtliga givna uppdrag från fullmäktige är ej inkluderade i 
uppföljningarna. Detta pga. otydliga uppdragsformuleringar. 

Otydligheten i uppdragsformuleringen leder till att efterkontroll av verkställighets- 
graden försvåras. Vidare riskeras att uppföljningar pga. en oklar bild över 
uppdragens innebörd och omfattning, genomförande samt tidsperspektiv uteblir. 

 

7.2 Rekommendationer  
 
Mot bakgrund av vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter 
bör ses över: 
 

− Vi rekommenderar att kommunstyrelsens förslagsformulering till fullmäktige 
utformas på ett klart, gripbart och precist sätt, där uppdragsbeslut utformas på 
ett tydligt och konkret sätt avseende omfattning och det resultat som önskas 
uppnås. Detta bidrar till en ökad förståelse för uppdragets innehåll och 
intentioner som i sin tur kan leda till en ökad verkställighetsgrad. Likaså bidrar 
en tydlig uppdragsformulering till att underlätta samt säkerställa den interna 
uppföljningen av verkställandet av fullmäktiges beslut.  
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− Uppdragbeslut bör utformas på ett tydligt sätt avseende tidpunkt för såväl 
genomförande som uppföljning samt återrapportering. Vi anser att 
uppdragsbeslutens utformning har en avgörande roll i syfte att möjliggöra en 
ändamålsenlig uppföljningsprocess samt ett ansvarutkrävande. Vidare riskerar 
avsaknaden av fastställda tidsramar för uppdragens genomförande leda till 
tidsluckor mellan beslut och verkställighet, där genomförandet fördröjs eller 
skjuts upp.  
 

− Avslutningsvis vill vi rekommendera nämnderna att på respektive nivå och som 
en del av arbetet med den interna styrningen och kontrollen, följa upp 
verkställandet av politiskt fattade beslut. Angivna tidsramar tillsammans med 
en intern systematisk uppföljning leder till en ökad grad av verkställighet av 
tagna beslut. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

 

Viktoria Bernstam     Daniel Strandberg 
Certifierad kommunal revisor                            Kommunal revisor                                                               

 

 

 
 
Göran Acketoft 
Certifierad kommunal revisor  
Kundansvarig 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är 
avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet 
och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av 
detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och 
sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen. 
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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

2020-02-18 

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:835-007 

Kommunstyrelsen Burlövs kommuns revisorer
  
   

Yttrande över granskningsrapport gällande 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen delar revisionens slutsatser i stort. Hur ett uppdrag är formulerat är ofta di-
rekt avgörande för att verkställigheten ska kunna följas upp. Så långt det är möjligt kommer 
förslagen till uppdrag att innefatta en angivelse om inom vilken tidsram uppdragen ska genom-
föras, samt hur och när genomförandet ska återredovisas. Uppdragen kommer fortsättningsvis 
att primärt formuleras utifrån det resultat som önskas uppnås, snarare än utifrån metod, för att 
på så vis stärka nämndernas möjligheter att efterkomma fullmäktiges beslut.

Det ska dock tilläggas att en stor del av uppdragen härrör från motioner av ledamöter i fullmäk-
tige, och där saknar förvaltningen möjlighet att precisera den föreslagna uppdragsformulering-
en innan ärendet går upp för beslut.

Med anledning av revisionsrapporten har kommunstyrelsen vidgat den granskning av verkstäl-
ligheten av kommunfullmäktiges beslut som genomförs två gånger årligen. Fortsättningsvis 
kommer samtliga uppdrag som givits att följas upp, även sådana mer rutinartade uppdrag som 
ges i samband med uppföljnings- och budgetärenden. I samband med de s.k. presidieträffar 
fullmäktige kan fatta beslut om kommer fortsättningsvis minnesanteckningar att föras oavsett 
vilken den berörda nämnden är.

 

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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DATUM

2020-02-27 

1/1

DIARIENUMMER

SN/2019:215-007 

Socialnämnden Burlövs kommuns revisorer
  
   

Yttrande över granskningsrapport gällande 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Socialnämnden har tagit del av revisionens granskningsrapport gällande verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. Nämnden omfattas ej av framtagandet av formuleringar för beslut 
för kommunfullmäktige, då dessa förslagsformuleringar tas fram av kommunstyrelsen. 

Socialnämnden instämmer däremot i att det är viktigt att tydligt formulera förslag till beslut för 
såväl genomförande, uppföljning och återrapportering. I dagsläget har socialnämnden ingen in-
tern systematisk uppföljning av politiskt fattade beslut. Med anledning av revisionsrapporten 
kommer nämnden därför att vid ordförandeberedningarna framöver utföra uppföljningar för att 
säkerställa att beslut blir verkställda. 

På socialnämndens vägnar

Sara Vestering
Ordförande Lars Wästberg

Socialchef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden Sammanträdesdatum 2020-02-27 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2019:64-759

§ 16
Ej verkställda beslut kvartal 4-2019

Beslut
Socialnämnden beslutar

att socialnämnden har tagit del av rapporteringen avseende ej verkställda beslut för 4:e kvartalet 2019 
och överlämnar denna till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 

___

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL) är kommunen skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Ansvarig nämnd är skyldig att rapportera till kommunens reviso-
rer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljad insats inte har verk-
ställts inom tre månader samt om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

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

Följande uppgifter ska rapporteras vid varje tillfälle: 
• Nya ej verkställda beslut och avbrott på individnivå.
• Upprepad rapportering på individnivå av beslut/avbrott som fortfarande inte är verkställda.
• Tidigare rapporterade beslut eller avbrott som har verkställts, eller avslutats av annan orsak.

Socialnämnden informeras härmed om att det under fjärde kvartalet 2019 finns tio gynnande ej verkställ-
da beslut som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL eller rapporteringsskyldig-
het enligt 28 f-g §§ LSS. Ett beslut har avslutats utan att verkställas. 

Beslutsunderlag
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal fyra 2019

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18
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SN/2019:64
1 (1)

Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal fyra 2019
Beslut enligt SoL Datum för 

beslut 
Antal 
dagar 

Män Kvinnor 

Bifall 4:1 SoL, Ledsagarservice 20181220 425 1 Erbjudande 2019-09-19. Insats har avslutats utan att verkställas 2020-01-30.
Totalt: Bifall 4:1 SoL, Ledsagarservice 1
Bifall 4:1 SoL, Boende äldre 5:5 20181113 462 1 Erbjuden lgh på Boklunden, tackat Nej 190807 
Bifall 4:1 SoL, Boende äldre 5:5 20190327 328 1 Erbjuden lgh på Boklunden tackat nej 190722 samt 191001
Bifall 4:1 SoL, Boende äldre 5:5 20190930 141 1 Ej fått erbjudande pga platsbrist 
Bifall 4:1 SoL, Boende äldre 5:5 20190827 175 1 Ej erbjuden pga platsbrist
Totalt: Bifall 4:1 SoL, Boende äldre 5:5 1 3

Beslut enligt LSS 
Bifall 9:3 LSS Ledsagarservice 20190117 382 1 Saknar resurs, har fått erbjudande 2019-08-29 
Bifall 9:3 LSS Ledsagarservice 20190412 297 1 Saknar resurs, har fått erbjudande 2019-07-04
Bifall 9:3 LSS Ledsagarservice 20190829 158 1 Saknar resurs, har fått erbjudande 2019-09-27
Bifall 9:3 LSS Ledsagarservice 20190919 137 1 Saknar resurs, har fått erbjudande 2019-04-09
Totalt: Bifall 9:3 LSS Ledsagarservice 4
Bifall 9:5 LSS Avlösarservice 20190228 340 1 Har fått erbjudande 2019-04-09
Totalt: Bifall 9:5 LSS Avlösarservice 1
Bifall 9:9 LSS Boende vuxna 20180219 714 1 Har ej fått erbjudande pga platsbrist. 
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-03-23
Kommunfullmäktige

Avsägelser och fyllnadsval

1. KS/2020:30
Avsägelse Naim Skenderi (S), ledamot kommunfullmäktige, ersättare utbildnings- 
och kulturnämnden samt ersättare kommunstyrelsen

2. KS/2020:30
Fyllnadsval av ersättare utbildnings- och kulturnämnden att ersätta Naim Skenderi 
(S)

3. KS/2020:30
Fyllnadsval av ersättare kommunstyrelsen att ersätta Naim Skenderi (S)
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