
BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunstyrelsen

Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv
Tid: 2019-12-16 kl. 17:30

Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste 
kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon 040-625 63 87 eller via e-post till 
charlotta.wemme@burlov.se.

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Sekreterare

Föredragningslista

Ärende Beteckning Sida

1 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

2 Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigö-
rande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp

KS/2019:798-245 2 - 11

3 Fastställande av avgifter i kommunala förskolor, fritids-
hem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 2020

KS/2019:828-806 12 - 16

4 Anmälan av delegationsbeslut KS/2019:167-002 17 - 19

5 Delgivningar 20 - 46

6 Kommundirektören informerar

1



TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-10

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:798-245

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

Kommunstyrelsen 

Återremitterat ärende ‒ Begäran om ersättning för 
etableringskostnader för paviljonger på 
Södervångskolan

Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade den 2 december 2019, § 169, rubricerat ärende till utbild-
nings- och kulturnämnden för beredning.

Nämnden (med reservation från S) hemställer den 9 december 2019, § 112, att kommunfull-
mäktige måtte uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervångskolans tomt. 
Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader med mera motsvarande 1 800 000 
kronor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 
3 000 kronor per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor. Nämn-
den beslutar vidare för egen del att uppdra åt utbildnings- och kulturförvaltningen att ta fram 
alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för 
inventarier tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier. Förvaltningen föreslår även att 
fullmäktige beslutar att utredning av alternativ för nybyggnation i Åkarp ska ske i samverkan 
med kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervångskolans tomt i enlighet 
med utbildnings- och kulturnämndens begäran,

att anslå 1 800 tkr för ändamålet,

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel,

att anslå 516 tkr i driftsmedel för år 2020,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, 

att driftsmedel för 2021–2023 behandlas i budget 2021 med flerårsplan 2022–2023, samt
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att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att, i samverkan med kommunstyrelsen, ta fram 
alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 112 ‒ Beställning av paviljonger till Söder-
vångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2019-11-14
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger 2019-11-14

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen
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FRAMSTÄLLAN

DATUM

2019-11-14 

1/2

DIARIENUMMER

UKN/2019:442-291 

Utbildnings- och kulturnämnden Kommunfullmäktige

Etablering av paviljonger på Södervångskolan och 
frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp

I prognosen över färdigställda bostäder i Åkarp åskådliggörs utbyggnadstakten. Fram till 2029 
kommer cirka 400 nya bostäder att byggas. Till detta kommer en förväntad generationsväxling 
som medför ett ytterligare ökat lokalbehov. 

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

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent förskole- och skolkapacitet kommer ett 
antal paviljongetableringar att behövas. Behovet bedöms finnas i flera år fram till dess att per-
manent kapacitet är tillgänglig. Nämnden kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan 
att beskriva både det kortsiktiga och det långsiktiga behovet av lokalkapacitet.

Behovet av plats för barn i förskolan i Åkarp under våren 2020 överstiger den lokalkapacitet som 
finns att tillgå idag. Kön i januari-mars visar på ett behov av ytterligare cirka 40 platser. I dagslä-
get är det fullt på alla förskolor i Åkarp. Behovet bedöms vara långsiktigt och platsbehovet i 
förskolan är alltid större första halvåret. 

För att lösa lokalbehovet föreslår nämnden att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör 
Södervångskolan men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya 
paviljonger på Södervångskolans tomt. Det lokalutrymme som frigörs på Dalslundskolans tomt 
används med fördel till femårsverksamhet. Fördelarna med det är att femåringarna skolas in i 
skolmiljön med befintlig personal från förskolan som barnen är trygga med. Paviljongerna som 
idag finns på Dalslundskolans tomt är väl anpassade för 5-årsverksamhet. Nya inventarier behö-
ver köpas in.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, 
skapas förutsättningar för en sammanhållen verksamhet på Södervångskolan. Den analys som 
förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att befintliga 
lokaler saknar både personalarbetsplatser för lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritids-
hemsverksamhet. Huvudmannen har i samband med Skolinspektionens tillsyn uppmärksam-
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mats på att fritidshemsytorna på de små skolorna inte fullt ut svarar mot krav på lärmiljö för att 
kunna fullgöra målen i läroplanen.

Det behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för fritidshem, grupp-
rum, personalarbetsplatser/materialrum, kapprum och toaletter. Kostnaden för en sådan pavil-
jongetablering beräknas uppgå till 

- 1 500 000 kronor – avser markarbete, bygglov, besiktningar, kontrollansvarig, el, larm 
och avlopp samt framdragning av datakommunikation

- 300 000 kronor – avser leverantörens etableringskostnader av paviljong
- 40 000 kronor per månad – avser hyreskostnader. Årlig hyresuppräkning tillkommer.
- 3 000 kronor per månad i el och VA-kostnader 
- 100 000 kronor för inventarier till Södervångskolan (fritidshem och personalarbetsplat-

ser/materialrum)
- 100 000 kronor för inventarier till femårsverksamheten

Bilaga: 
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:442-291

§ 112
Beställning av paviljonger till Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet 
till förskoleplatser i Åkarp

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervång-
skolans tomt i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens framställan. 

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader m.m. motsvarande 1 800 000 kro-
nor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 3 000 kronor 
per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor.

att till kommunfullmäktige överlämna framställan ”Etablering av paviljonger på Södervångskolan och fri-
görande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp” som underlag för beslutet.

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Reservationer
Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) lämnar följande 
reservation mot beslutet:

Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och flyttar 
dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är dålig säkerhet med 
dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds förskola finns det plats som det 
varit paviljonger på innan, detta blir ett bättre alternativ och billigare då allt redan finns där. Och då 
finns det möjlighet att hitta en annan lösning så att barn och föräldrar kan känna sig trygga.

Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i dessa.

Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver inte vara med om inskol-
ningar mitt i terminen.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Inför vårterminen 2020 finns ett behov av förskoleplatser i Åkarp och aktuell kö visar att ca 40 platser i 
förskolan behöver lösas utöver befintlig lokalkapacitet.

För att lösa lokalbehovet föreslår förvaltningen att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Söder-
vångskolan, men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya paviljonger på 
Södervångskolan. Det lokalutrymme som frigörs i Dalslundskolans paviljonger kan sedan användas för att 
lösa behovet av förskoleplatser i Åkarp och används med fördel till femårsverksamhet. 

Den analys som förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att be-
fintliga lokaler, både paviljongerna och de permanenta lokalerna, saknar både personalarbetsplatser för 
lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritidshemsverksamhet.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, skapas för-
utsättningar för en bättre och sammanhållen verksamhet.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) med instämmande av Anneli Kihlstrand (C) och Adam Lindahl (V) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut.

Bengt Åström (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Adam Lindahl (V) yrkar vidare att nämnden beslutar om följande tillägg: att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Beslutsgång
Ordförande ställer Kristoffer Daags (L) bifallsyrkande mot Bengt Åströms (S) avslagsyrkande och finner att 
utbildnings- och kulturnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 3 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställer därefter proposition på Adam Lindahls (V) tilläggsyrkande och finner att utbildnings- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Mats Hedenström (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Jag ifrågasätter den kalkyl som framställs i etableringen av Södervångspaviljongen. Dels den höga 
kostnaden för markarbetet (1 500 000 kronor) då el och VA finns sedan tidigare paviljonglösning, 
och dels den låga el- och VA-kalkylen med en kostnad på 3 000 kronor per månad. Jag skulle vilja 
veta hur man har gjort denna beräkningskalkyl.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Framställan - Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskole-
platser i Åkarp
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02 § 169, Begäran om ersättning för etableringskostnader för pavil-
jonger på Södervångskolan

___

Ledamot Ja Nej Avstår

Bengt Åström (S) X

Laszlo Pataki (SD) X

Margareta Abelsson (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Selvete Murtezi (S) X

Kjell Wernebecker (SD) X

Johan Svensson (S) X

Anneli Kihlstrand (C) X

Adam Lindahl (V) X

Mats Hedenström (SD) X

Amelie Gustafsson (M) X

Summa 7 4
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FRAMSTÄLLAN

DATUM

2019-12-09 

1/2

DIARIENUMMER

UKN/2019:442-291 

Utbildnings- och kulturnämnden Kommunfullmäktige

Etablering av paviljonger på Södervångskolan och 
frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp

I prognosen över färdigställda bostäder i Åkarp åskådliggörs utbyggnadstakten. Fram till 2029 
kommer cirka 400 nya bostäder att byggas. Till detta kommer en förväntad generationsväxling 
som medför ett ytterligare ökat lokalbehov. 

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

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent förskole- och skolkapacitet kommer ett 
antal paviljongetableringar att behövas. Behovet bedöms finnas i flera år fram till dess att per-
manent kapacitet är tillgänglig. Nämnden kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan 
att beskriva både det kortsiktiga och det långsiktiga behovet av lokalkapacitet.

Behovet av plats för barn i förskolan i Åkarp under våren 2020 överstiger den lokalkapacitet som 
finns att tillgå idag. Kön i januari-mars visar på ett behov av ytterligare cirka 40 platser. I dagslä-
get är det fullt på alla förskolor i Åkarp. Behovet bedöms vara långsiktigt och platsbehovet i för-
skolan är alltid större första halvåret. 

För att lösa lokalbehovet föreslår nämnden att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Sö-
dervångskolan men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya pavil-
jonger på Södervångskolans tomt. Det lokalutrymme som frigörs på Dalslundskolans tomt an-
vänds med fördel till femårsverksamhet. Fördelarna med det är att femåringarna skolas in i skol-
miljön med befintlig personal från förskolan som barnen är trygga med. Paviljongerna som idag 
finns på Dalslundskolans tomt är väl anpassade för 5-årsverksamhet. Nya inventarier behöver 
köpas in.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, 
skapas förutsättningar för en sammanhållen verksamhet på Södervångskolan. Den analys som 
förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att befintliga 
lokaler saknar både personalarbetsplatser för lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritids-
hemsverksamhet. Huvudmannen har i samband med Skolinspektionens tillsyn uppmärksam-
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mats på att fritidshemsytorna på de små skolorna inte fullt ut svarar mot krav på lärmiljö för att 
kunna fullgöra målen i läroplanen.

Det behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för fritidshem, grupp-
rum, personalarbetsplatser/materialrum, kapprum och toaletter. Kostnaden för en sådan pavil-
jongetablering beräknas uppgå till 

- 1 500 000 kronor – avser markarbete, bygglov, besiktningar, kontrollansvarig, el, larm 
och avlopp samt framdragning av datakommunikation

- 300 000 kronor – avser leverantörens etableringskostnader av paviljong
- 40 000 kronor per månad – avser hyreskostnader. Årlig hyresuppräkning tillkommer.
- 3 000 kronor per månad i el och VA-kostnader 
- 100 000 kronor för inventarier till Södervångskolan (fritidshem och personalarbetsplat-

ser/materialrum)
- 100 000 kronor för inventarier till femårsverksamheten

Bilaga: 
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger

Reservation
Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) lämnar 
följande reservation mot beslutet:

Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och 
flyttar dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är då-
lig säkerhet med dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds försko-
la finns det plats som det varit paviljonger på innan, detta blir ett bättre alternativ och bil-
ligare då allt redan finns där. Och då finns det möjlighet att hitta en annan lösning så att 
barn och föräldrar kan känna sig trygga.

Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i 
dessa.

Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver inte vara med 
om inskolningar mitt i terminen.

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-10

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:828-806

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

Kommunstyrelsen 

Fastställande av avgifter i kommunala förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 
2020

Sammanfattning
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola 
och fritidshem har förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexregle-
rat. Inkomsttaket kommer från och med den 1 januari 2020 att höjas från 47 490 kronor till 
49 280 kronor. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivå-
erna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och att statsbidraget minska i mot-
svarande omfattning.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 9 december 2019, § 113, kommunfullmäktige att 
fastställa reviderade avgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet 
redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2020.

Beslutet föreslås förklaras omedelbart justerat.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-12-10 KS/2019:828-806 2/2

Redogörelse för ärendet
Avgiftsnivåerna i enlighet med maxtaxeförordningen framgår nedan:

Inkomsttaket är 49 280 kronor år 2020.

Förskola/pedagogisk omsorg
avgiftstak dock högst

Barn 1 3% 1 478 kronor
Barn 2 2% 986 kronor
Barn 3 1% 493 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg
avgiftstak dock högst

Barn 1 2% 986 kronor
Barn 2 1% 493 kronor
Barn 3 1% 493 kronor

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-12-09, § 114 ‒ Ny indexerad avgiftsnivå för max-
taxa 2020
Skolverkets skrivelse 2019-11-29 ‒ Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m., s. 1‒2

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:460-047

§ 113
Ny indexerad avgiftsnivå för maxtaxa 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg enligt ärendet i redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritids-
hem förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexreglerat. Inkomsttaket kom-
mer från och med 1 januari 2020 höjas från 47 490 kronor till 49 280 kronor. Följden av detta är att de 
högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kom-
mer att öka och att statsbidraget minskar i motsvarande omfattning.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Skolverkets skrivelse Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m.

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-12-16
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 125, 169, 182, 212—213, 215—220, 222—223, 225—229 
samt bygglovsbeslut som ej överklagas
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-16

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Sonia Ydreborg 
Telefon: 040-625 65 76 
E-post: Sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-09-30
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-12-02

2019-12-10

2019:572

2019:825

Julia Branting

2019:125 Yttrande om gallring av information in-
om hanteringen av kommunens tomt-
kö

2019-11-11 2019:69 Helena Sjölin

2019:169 Avtal lägenhetsarrende Åkarp 19:45 2019-09-10 2019:615 Lars-Åke Ståhl

2019:182 Underskrivet avtal 2019-08-12 – 
Orsted AB

2019-09-24 2019:461 Mari Stanfield

2019:212 Samråd för detaljplan för Sunnanå 
6:42 m. fl.

2019-11-05 2019:56 Bengt Guldstrand

2019:213 Samråd för ändring av detaljplan för 
Arlöv 6:28

2019-11-05 2019:385 Bengt Guldstrand

2019:215 Fastställande av borgensavgift för Bur-
lövs Bostäder AB för lån 49

2019-11-06 2019:757 Boris Blumenfeld

2019:216 Yttrande, Container Trädgårdsgatan 3 
Arlöv, 2019-09-02—2020-01-31

2019-11-06 2019:702 Ismail Mohammed

2019:217 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-13 2019:737 Sonia Ydreborg

2019:218 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-13 2019:690 Sonia Ydreborg

2019:219 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-14 2019:766 Sonia Ydreborg

2019:220 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-14 2019:4 Sonia Ydreborg

2019:222 Tillförordnad kommundirektör 2019-
12-27—2020-01-06

2019-11-25 2018:856 Lars-Åke Ståhl

2019:223 Yttrande, Betongsuggor Dalslundsvä-
gen 1 Åkarp 2019-12-01—2024-11-30

2019-11-28 2019:780 Ismail Mohammed

2019:225 Yttrande, Container Elisetorpsvägen 
19 Arlöv 2019-11-29

2019-11-29 2019:793 Ismail Mohammed

2019:226 Yttrande, Byggetablering Hantverkare-
gatan—Burlövsvägen 

2019-11-29 2019:796 Ismail Mohammed
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BURLÖVS KOMMUN 2019-12-16 KS/2019:167-002 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:227 Igångsättningstillstånd för anläggande 
av busshållplats och övergångställe vid 
Kronetorps park

2019-12-04 2019:290 Lars Johnson

2019:228 Yttrande, Skyltar inför julgransförsälj-
ning Åkarp

2019-12-10 2019:811 Ismail Mohammed

2019:229 Yttrande, Fackeltåg i samband med 
förintelsens minnesdag Arlöv 2020-01-
27

2019-12-10 2019:810 Ismail Mohammed

2019:300 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-12-10 2019:820 Sonia Ydreborg
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-12-16
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:182
Teritalrapport januari – augusti 2019, Burlövs Bostäder AB

2. KS/2018:856
Tillförordnad kommundirektör 2019-12-27—2020-01-06

3. KS/2019:95
Protokoll styrelsemöte Finsam 2019-11-26

4. KS/2019:16
Kallelse och dagordning till Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde 
2019-12-11
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

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

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

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

DELEGATIONSBESLUT
DATUM
2019-11-25

1/1
DIARIENUMMER
KS/2018:856-029

BESLUTSNUMMER
KS delg/2019:222

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Sonia Ydreborg
Telefon: 040-625 65 76
E-post: sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen
Lars Wästberg
Malin Fajersson
 
   

Tillförordnad kommundirektör 2019-12-27--2020-01-06

Under perioden 2019-12-27 –2020-01-06 förordnas som tf kommundirektör, pga 
undertecknads ledighet;

Lars Wästberg, 2019-12-27—2019-12-31

Malin Fajersson, 2020-01-01—2020-01-06

På uppdrag av kommunstyrelsen

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 26 november 2019 

Plats 
Datum: 
Tid: 

Beslutsfattande 
ledamöter 

Övriga närvarande 
ledamöter 

Övriga närvarande 
(beredningsgruppen) 
§ 89 - § 93 samt § 106 

Anmält förhinder, 
styrelsen 

Utses att justera 

Justeringens plats och 

tid: 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Medborgarhuset, Blekingevägen 1, Staffanstorp, lokal Alberta 
Tisdagen den 26 november 2019 
09:00-11.30 

Sara Vestering, ordförande 
Maria H. Apell, vice ordförande 
Stina Sjödahl 
Alexandra Fusoi 
Carina Dilton (ersättare för Annsofie 
Thuresson) 

Owe Håkansson (ersättare) 
Torbjörn Lövendahl (ersättare) 
Mikael Johnsson (ersättare) till kl 11.10 
Marie Louise Arendt (förbundschef) 

Lena Lundgren 
Catharina Petersson 
Kristina Svensson 
Camilla Lundgren 
Otti Trulsson 

Annsofie Thuresson 

Burlövs kommun 
Staffanstorps kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Region Skåne 

Burlövs kommun 
Staffanstorps kommun 
Försäkringskassan 
Samordningsförbundet 

Burlövs kommun 
Staffanstorps kommun 
Försäkringskassan 
Region Skåne 
Region Skåne 

Region Skåne 

Protokoll ska vara justerat senast den 10 december 2019. 

--~ -A---:-
--------------·······--------------------------········ 
il Fusoi 
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Ans lagsbevis 

Nämnd/styrelse 
Sammanträdesdatum 
Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
2019-11-26 
2019-12-10 
2019-12-27 

FINSA 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, Torget 1, 
Staffanstorp 
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Dagordning 

§ 89 Mötet öppnas 

FINSA 
SAMORDNINGS FÖRBUNDET 
BURLÖ\l·STAFFANSTORP 

Ordförande öppnar mötet och hälsade såväl styrelsen som beredningsgruppen välkommen. 

§ 90 Godkännande av dagordning 
Samordningsförbundet beslutar 

att flytta upp§ 106 direkt efter§ 93 i dagordningen, då beredningsgruppen är föredragande i detta 
ärende 

att med denna revidering godkänna dagordningen 

§ 91 Protokoll och protokolljustering 
Samordningsförbundet beslutar 

att utse Marie Louise Arendt till att föra protokoll 
att utse Alexandra Fusoi att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Protokollet ska vara justerat senast den 10 december. 

§ 92 Protokoll från föregående möte 
Samordningsförbundet beslutar 

att lägga det justerade protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna . 

§ 93 Beredningsgruppen medverkar 
Beredningsgruppen var inbjuden för att tillsammans med styrelsen diskutera samarbete, kommuni
kation och förväntningar på varandra (styrelse och beredningsgrupp). Diskussionen kom att handla 
om såväl samarbete och förväntningar som farhågor och förbättringsområden. 

Flera av mötesdeltagarna som medverkat i många år, vittnade om en högre grad av stabilitet och ett 
större inflöde av medelsansökningar på senare år. 

Närvaro och engagemang 
Samordningsförbundets ide bygger på att parterna genom samverkan i ett samordningsförbund kan 
utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet 

Dock uttryckte flera att närvaron eller brist på närvaro i olika konstellationer, från beredningsgrupp 
till ägarsamråd, är ett problem. Allt bygger på att parterna är närvarande för att man ska kunna göra 
något tillsammans. Under året har samordningsförbundet bjudit in till ägarsamråd vid två tillfällen, 
men tvingats ställa in, då majoriteten av parterna anmält förhinder. 

Varje part har sitt arbetsområde och ansvarsområde, om någon taktar ned kan inte någon annan 
automatiskt takta upp. 

De statliga myndigheterna framförde att det finns många förbund i Skåne och att det är svårt för dem 
att vara representerade i alla. 

Ansökningar 
Det råder en övervikt vad gäller ideer och ansökningar från Burlöv i förhållande till Staffanstorp, där 
Burlöv är den mer aktiva kommunen. Detta beror på flera saker, dels är det personbundet, både vad 
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FINSAM 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

gäller kreativa medarbetare och chefer, dels är det metodiskt, man har genom att genomföra olika 
kartläggningar fått fram underlag att gå vidare med. 

Organisation 
Förbundschefen frågade om det fanns förslag på hur man kan effektivisera/förbättra arbetet inom de 
olika instanserna? Kan vi samarbeta annorlunda? 

Michael Johnsson hänvisade till erfarenheter från samordningsförbundet Landskrona-Svalöv där man 
förutom förbundschefen även har en person anställd på någon procent, för att vara ute i verksamhe
terna och hjälpa till med att jobba fram förslag. 

Stina Sjödal berättade att det i andra samordningsförbund förekommer planerad samverkan mellan 
beredningsgrupp och styrelse, lunch till lunch. 

Förbundschefen refererade till § 101 där hon föreslagit en gemensam verksamhetsplanering för 
beredningsgrupp och styrelse den 22 september 2020. Vid detta styrelsemöte tas delårsrapporten 
och det finns iom det ett underlag för att tillsammans arbeta fram en gemensam bild av verksam
heten för kommande år och på längre sikt. 

Arbetsförmed I ingen 
Även den rådande situationen på Arbetsförmedlingen diskuterades, och de konsekvenser det har 
haft inom såväl beredningsgrupp (verksamheterna) och styrelse. Inte minst i samband med att Ar
betsförmedlingen, i rollen av Uppdragstagare, har inkommit med skrivelse (lades på bordet) om att 
avveckla projektet lnsam, § 97. 

Samordningsförbundet beslutar 

att lägga informationen från en givande diskussion till handlingarna. 

§ 94 Ansvarsfrihet 
Information om att samtliga parter har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018. 

Samordningsförbundet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 95 Medelsansökan Samsjuklighet § 79 - förändrad tidplan 
Förbundschefen informerade om att insatsen "Kartläggning om samsjuklighet" vilken beslutades vid 
föregående möte den 26 september, inte hade möjlighet att starta insatsen den 1 oktober. Bered
ningsgruppen föreslog istället vid möte den 7 november, att insatsen inleds den 1 januari 2020 och 
pågår under ett halvår istället för 3 månader, men med bibehållen budget (175 000 kr) . 

Samordningsförbundet beslutar 

att insatsen med bibehållna medel (175 000 kr) skjuts till 2020 
att insatsen pågår på halvtid 
att insatsen pågår mellan den 1 januari och den 30 juni 2020 

c{J 
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§ 96 Medelsansökan SamTeam § 80 - reviderad efter återremittering 

FINSA 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Beredningsgruppen föreslog vid beredningsgruppsmöte den 7 november 2019 att samordnings
förbundet beslutar att insatsen inleds den 1 februari 2020 och avslutas den 31 januari 2021. 

Samordn ingsförbundet beslutar 

att insatsen pågår mellan 2020-02-01 och 2021-01-31 
att fördelning av de äskade 650 000 kronorna sker med 595 800 kr för 2020 och 54 200 kr för 2021 

§ 97 lnsam - beslut om fortsatt finansiering 
I handlingarna till styrelsemötet fanns en förlängningsansökan rörande insatsen lnsam. 

lnsam omfattar fyra samordningsförbund och de ursprungligen äskade medlen för Burlöv-Staffans
torps del var 1 312 000 kr för en treårsperiod, fördelat enligt nedan: 

2018 2019 2020 2021 
279 000 459 000 459 000 115 000 

Vid styrelsemöte i samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 2018-03-13 fattades följande beslut: 

"Samordningsförbundet beslutar att godkänna ansökan om projektmedel fram till utgången av 2019 
(2 79 000 + 459 000 = 738 000 kr) och att det därefter finns möjlighet till förlängning fram till 2021-03-
31, förutsatt att styrelsen fattar nytt beslut om godkännande i slutet av 2019. 

Arbetsförmedlingen kom 2019-11-04 in med en ansökan om förlängning av insatsen, men i en ny 
skrivelse, daterad 2019-11-19, vilken lades på bordet vid styrelsemötet 2019-11-26, föreslog man att 
projektet avslutas. Man skrev även: 

"Återstår i detta fall att lösa läget angående behandling för PTSD av Röda Korset samt budget för detta 
under kommande år om detta krävs. Bilagt finns urklipp från orginalansökan med budgetering av de olika 
posterna för respektive förbund." 

Originalbudgeten för PTSD var enligt bilagan från 2019-11-19, 154 000 kr för 2020 (för Burlöv
Staffanstorp) och för 2021, 39 000 kr. 

Ett möte är inplanerat 2019-12-04 med berörda förbundschefer och Arbetsförmedlingen för att 
diskutera läget kring PTSD-behandlingarna. 

Samordningsförbundet beslutar 

att ge AU i uppdrag att fatta beslut om fortsatt finansiering av PTSD-delen av insatsen för 2020-
2021 

att i förekommande fall låta den kostnaden belasta posten för ej beslutade insatser 

§ 98 Aktuella rapporter från insatser och verksamhet 
Förbundschefen gav en snabb summering inklusive ekonomisk status rörande de insatser som har 
pågått/pågår under 2020 samt vilka som är beslutade inför 2020 med utgångspunkt från utskickat 
underlag. Då hon bara varit anställd i drygt 20 dagar hade hon ännu ingen djupare insikt i detaljerna. 

cf 
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Samordningsförbundet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 99 Medelstilldelning 2020 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Ordförande informerade om att kommunerna avslagit ökad medelstilldelning för 2020. 

Samordningsförbundet beslutar 

att ge förbundschefen i uppdrag att meddela övriga parter att kommunerna inte kommer att bevilja 
utökade medel. 

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2020 
Förbundschefen inledde med att redogöra för den ekonomiska prognosen för 2019. Detta då 

utgången av 2019 påverkar budgeten för 2020. 

Post Budget Prognos Status Ny prognos Kommentar 

2019 2019, delårs- per den 20 2019 i förhåll-

rapport i för- nov 2019 ande till bud-

hållande till get 

budget 

Summa varuinköp 2 044 270 <;:i l 828 765 1132 845 <::i l 624 955 Har sänkt prognosen 

då två insatser vilka 

planerats för 2019, 

skjuts till 2020 och 

alla reserverade 

medel inte använts. 

Bruttovinst -44 720 0 171 235 200 485 0 375 045 Se ovan. 

Summa övriga 217 500 0 226 800 147 373 ~217 500 Håller kvar budget, 

externa kostnader kan inte avgöra vilken 

post som kan med-

föra att kostnaderna 

går över budget. 

Summa 661300 0 714 264 520 187 ~661300 Håller kvar budget, se 

personalkostnader ovan. 

Summa 878 800 0 941064 667 560 ~878 800 Håller kvar budget, se 

rörelsekostnader ovan 

Driftsresultat -923 070 0 -769 829 -467 075 0-503 755 Baserat på sänkta 

va ruin köpskostnader 

så blir driftsresultatet 

bättre än prognosen. 

Il 

dR 
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FINSA 
SAMORONINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Därefter presenterade förbundschefen föreslagen verksamhetsplan och budget 2020. 

Samordningsförbuhdet beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2020. 

§ 101 Styrelsemöten 2020 
Förbundschefen har utarbetat förslag på mötesordning 2020 enligt bilaga. 

Samordningsförbundet beslutar 

att godkänna mötestiderna för 2020 
att samtliga styrelsemöten äger rum klockan 13-16 med undantag för mötet den 22 september, då 

beredningsgruppen medverkar. Det mötet äger rum 9-16. 

§ 102 Nationella rådets rekommendation om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i 
samverkan genom samordningsförbund 

Då såväl ordförande, vice ordförande och förbundschefen är nya i organisationen så håller vi fast vid 
rådande policies och rutiner kring arbetsmiljö och säkerhet, och tar de nationella rekommendatio
nerna i beaktande längre fram, om man finner att behov finns. 

Samordningsförbundet beslutar 

att ge förbundschefen i uppdrag att kartlägga det rådande förhållandena 
att återkoppla på nästa styrelsemöte i februari om det föreligger behov av förändring till de 

nationella rekommendationerna 

§ 103 Risk- och väsentlighetsanalys 
Genomgång av risk och väsentlighetsanalysen. 

Samordningsförbundet beslutar 

att godkänna risk- och väsentlighetsanalysen. 

§ 104 Intern kontrollplan 
Genomgång av den interna kontrollplanen. 

Samordningsförbundet beslutar 

att godkänna den interna kontrollplanen. 

§ 105 Arvoden fr o m november 2019 
Genomgång av arvodena för 2020 (för ledamöter i styrelse, AU samt arvode för ordförande) vilka 
erhållits från Burlövs kommun. 

Samordningsförbundet beslutar 

att godkänna informationen. 

§ 106 ESF-förbund i Skåne? 
Detta ärende föredrogs av Kristina Svensson, Försäkringskassan, efter§ 93, så att även berednings
gruppen kunde medverka. 
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FINSAM 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Samordningsförbunden i Stockholms län driver ett gemensamt ESF-projekt med förrehabiliterande 

insatser och frågan var om även samordningsförbunden i Skåne kunde skapa ett liknande projekt? 

Kristina har varit med på ett möte den 15 november där representanter från FK och AF tillsammans 
med vissa kommuner diskuterade en eventuell gemensam ESF-ansökan. Anteckningarna från det 
mötet fanns utsända i handlingarna. 

Kristina informerade om att man har bjudit in till ett nytt möte den 11 december, då det öppnats ett 
nytt fönster för ansökan som emellertid stänger i februari-mars 2020 igen. 

Frågor att ställa är: 

• Har vi invånare som skulle ha nytta av detta? 

• Hur många är de isåfall? 
• Hur många samordningsförbund måste vara med för att det ska vara aktuellt att göra en 

ansökan? 

• Vilka andra samordningsförbund i Skåne är intresserade? 

• Vad innebär det i form av praktiskt arbete inför ansökan? 

• Vad innebär det i form av resurser om ansökan beviljas? 
• Eventuella ekonomiska frågeställningar (efterfinansiering?) 

Samordningsförbundet beslutar 

att förbundschefen och, om möjligt, någon tjänsteperson från Staffanstorps kommun medverkar vid 
mötet den 11 december 

att förbundschefen rapporterar vidare till AU i samband med AU-mötet i januari 2020 
att ge AU i uppdrag att fatta beslut om hur samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp ska ställa sig 

till en eventuell ansökan 

§ 107 Övriga frågor 
Förbundschefen informerade om att den årliga, nationella FINSAM-konferensen, som arrangeras av 
Nationella rådet, genomförs nästa år den 24-25 mars 2020 tillsammans med Samordningsförbundet i 
Halland. 

Under Finsamkonferensen 2020 kommer man tillsammans utforska innanförskapets olika möjligheter 
som inkludering, social hållbarhet och integration. Det hela kommer att äga rum på hotet Tylösand i 
Halmstad. 

Vanligen brukar två till tre personer (vanligen förbundschefen samt ordförande och/eller vice ordför
ande) åka på konferenser som ligger utanför Malmö-Lund-området. Styrelsen öppnade emellertid 
upp för att om någon är särskilt intresserad, kan vi diskutera vem som bör medverka. 

Länk till konferensen: https://bit.ly/2XY8QSE 

§ 108 Mötet avslutas 
Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat. 

Nästa möte äger rum den 19 februari 2020 kl 13-16 i Burlöv, lokal Skärfläckan. 

~ 

cJf 
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Kallelse och dagordning till Direktionen för Räddningstjänsten Syds 
sammanträde den 11 december 2019  
 
Observera att partigrupperna håller förmöte kl. 08.30-9.00 i anvisat grupprum.  
 

Datum   Den 11 december 2019 
Tid   Kl. 09.00 – 12.00 
Plats   Sessionssalen, brandstationen i Lund (Glimmervägen 12)  
 
Ordinarie ledamöter  Susanne Jönsson (Malmö), ordförande  
  Louise Rehn Winsborg (Lund)  

Mats Lithner (Burlöv)  
Anders Lindvall (Kävlinge)  
Tony Hansson (Eslöv) 
Björn Gudmundsson (Malmö) 
Anna-Karin Bengtsdotter (Malmö) 
Lilian Gerleman (Malmö) 
Rickard Åhman Persson (Malmö) 
Fanny Johansson (Lund) 

 
Ersättare  Harris Cheema (Malmö) 

Birgit Hansson (Malmö) 
Sven Erik Rasmusson (Malmö) 
Anton Sauer (Malmö) 
Nima Gholam Ali Pour (Malmö) 
Ulf Nymark (Lund) 
Christoffer Karlsson (Lund) 
Leif Westin (Burlöv) 
Jörgen Andersson (Eslöv) 
Lars-Erik Johansson (Kävlinge) 

 
Personalföreträdare Kristoffer Stigson (BRF)  

Thomas Nilsson (Ledarna)  
Jonas Härle (Kommunal)  
Rasmus Trymander (Sveriges Ingenjörer)  
Britt-Marie Andersson (Vision)  

 
Övriga från   
Räddningstjänsten Syd Linda Kazmierczak, förbundsdirektör 
  Martin Gertsson, räddningschef 
  Anders Brodin, ekonomichef 
  Monica Bengtsson, brandingenjör  

Annie Borgström, nämndsekreterare 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop  

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av justerare och tid för justering av protokoll 

 
För information 

5. Förbundsdirektören informerar  
 

6. Avgifter för användning av våra specialresurser, 
föredragning av Martin Gertsson 
 

7. Information om finansiella placeringar, 
föredragning av Anders Brodin, underlag med diarienummer 2019-000310 

 
För beslut 

 
8. Förlängning av innevarande Handlingsprogram,  

föredragning av Linda Kazmierczak, missiv med diarienummer 2019-002053 
 

9. Verksamhetsplan 2020, 
missiv och underlag med diarienummer 2019-002567 
 

10. Internkontroll Arbetsmiljö,  
föredragning av Linda Kazmierczak, underlag med diarienummer 2019-002569 
 

11. Internkontroll Kontinuitetshantering,  
föredragning av Monica Bengtsson, underlag med diarienummer 2019-002568 
 

12. Reviderad förbundsordning,  
missiv och underlag med diarienummer 2019-002694 
 

13. Gallringsplan för Räddningstjänsten Syd, 
missiv och underlag med diarienummer 2019-002563 
 

14. Prislista Räddningstjänsten Syd,  
föredragning av Anders Brodin, missiv och underlag med diarienummer 2019-002570,  
 

15. Mål för god ekonomisk hushållning,  
föredragning av Anders Brodin, missiv och underlag med diarienummer 2019-002565 
 

16. Placeringspolicy 2020, 
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föredragning av Anders Brodin, missiv och underlag med diarienummer 2019-002566 
 

17. Godkänna beslut fattade i delegation 

18. Direktionens studieresa till Danmark hösten 2020 

19. Fastslå direktionens sammanträdestider 2020 

20. Utse ett nytt Dataskyddsombud för Räddningstjänsten Syd 

21. Sammanträdet avslutas 

Väl mött!  

Förhinder anmäles snarast till annie.borgstrom@rsyd.se 

 

Sändlista: 

Direktionen för Räddningstjänsten Syd  
Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd 
Personalrepresentanter  
Föredragande tjänstemän  
Kommundirektörerna 
Revisorernas sakkunniga biträde (EY) 
 

46

mailto:annie.borgstrom@rsyd.se

	Kallelse förstasida
	Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp
	Återremitterat ärende ‒ Begäran om ersättning för etableringskostnader för paviljonger på Södervångskolan
	Sida 1
	Sida 2

	Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp (UKN/2019-442-921)
	Sida 1
	Sida 2

	Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger
	Beslut UKN 2019-12-09
Beställning av paviljonger till Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Framställan om etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp, beslutad av UKN 2019-12-09
	Sida 1
	Sida 2


	Fastställande av avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 2020
	Fastställande av avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut UKN 2019-12-09
Ny indexerad avgiftsnivå för maxtaxa 2020
	Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av delegationsbeslut
	Delegationsbeslut
	Förteckning av anmälda delegationsbeslut 2019-12-16
	Sida 1
	Sida 2


	Delgivningar
	Försättsblad delgivningar
	Tertialrapport januari -- augusti 2019, Burlövs Bostäder AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14

	Tillförordnad kommundirektör 2019-12-27--2020-01-06
	Protokoll styrelsemöte Finsam 2019-11-26
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Kallelse och dagordning till Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde 2019-12-11
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



