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2019-11-22

Interpellation till KS ordförande

Tekniska utskottet politiska prioriteringar diarienummer KS/2017:405-
109 framgår det vilka områden man tycker är viktiga att satsa på under 
perioden 2017-2020. I dokumentet framgår att man skall göra en 
trafikplan. Motiveringen var kommunens snabba utbyggnad av bostäder 
och kommunal service som krävde detta. Man betonade att skolvägar var 
viktiga att belysa tex gupp, övergångsställe, trafikljus mm. Detta för att få 
så låga olyckstal som möjligt. Tidigare hade man beslutat att revidera 
hastighetsgränserna på våra gator. En ny grönplan skulle vara färdig 2020 
med parkprogram och reviderad trädplanteringsplan.
Beslutet togs den 2017-05-15 KS/2017:405

Så tänker du genomföra dom politiska planerna enligt ovan.

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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2019-11-22

Enkel fråga till KS ordförande

Kronetorp framskrider med allt fler bostäder. Trots att bygget har varit 
igång mer än ett år ser jag inga färdigställda vägar, cykelbanor, gångbanor 
samt belysning till domsamma.

Så min fråga till dig när blir dessa färdiga?

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:626-041

§ 140
Uppföljningsrapport 3-2019 – Kommunövergripande

Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda socialnämnden att bjuda in kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, för att ge 
en detaljerad genomgång av det ekonomiska läget för nämnden.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorg samt vård och äldre-
omsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2020, samt

att handlingsplanen snarast ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 3-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 3-2019 för Burlövs kommun.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till -15,6 mnkr. I förhållande till 2018 är 
detta en minskning med 90,2 mnkr, vilket till största delen beror på jämförelsestörande poster; bl.a. orea-
liserade vinster, inlösen av pensionsskuld och att nettokostnaderna ökar mer än intäkter från skatter och 
statsbidrag. Exklusive de jämförelsestörande posterna beräknas resultatet bli 32,8 mnkr, vilket motsvarar 
ett resultat på 3,1 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. Resultatet är i linje med kommunens för-
väntningar och kommunallagens principer för god ekonomisk hushållning.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 142
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Uppföljningsrapport 3-2019 - Burlövs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-28

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:626-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Uppföljningsrapport 3-2019 – Burlövs kommun

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 3-2019 för Burlövs kommun.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till -15,6 mnkr. I förhållande 
till 2018 är detta en minskning med 90,2 mnkr, vilket till största delen beror på jämförelsestö-
rande poster; bl.a. orealiserade vinster, inlösen av pensionsskuld och att nettokostnaderna ökar 
mer än intäkter från skatter och statsbidrag. Exklusive de jämförelsestörande posterna beräknas 
resultatet bli 32,8 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 3,1 % av intäkterna från skatter och 
statsbidrag. Resultatet är i linje med kommunens förväntningar och kommunallagens principer 
för god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anmoda socialnämnden att bjuda in kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, 
för att ge en detaljerad genomgång av det ekonomiska läget för nämnden.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorg samt vård 
och äldreomsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2020, samt

att handlingsplanen snarast ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommun-
styrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 3-2019 till handlingarna

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Uppföljningsrapport 3-2019 – Burlövs kommun
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Beslut i ärendet delges
Samtliga nämnder
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:626-041

§ 142
Uppföljningsrapport 3-2019 – Kommunövergripande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att anmoda socialnämnden att bjuda in kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, för att ge 
en detaljerad genomgång av det ekonomiska läget för nämnden.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorg samt vård och äldre-
omsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2020, samt

att handlingsplanen snarast ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 3-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar uppföljningsrapport 3-2019 för Burlövs kommun.

___
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Burlövs kommun
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1 Ekonomisk översikt och analys
Resultaträkning och prognos 2019 
(mnkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budgetavvi-
kelse

Förändring 
2018/2019

Nettokostnader -897 -972,5 -959,2 13,3 -62,1
Avskrivningar -45,6 -48,1 -55,5 -7,4 -9,9
Verksamhetens nettokostnad -942,6 -1 020,6 -1 014,7 5,9 -72,0
Skatter, statsbidrag enligt SKL 986,9 1 037,4 1 041,8 4,4 54,9
Finansiella poster 12,6 9,7 8,3 -1,4 -4,3
Uppräkning Södra stambanan -5,4 -4,5 -2,6 1,9 2,8
Årets resultat exkl. jämförelsestö-
rande poster

51,5 22,0 32,8 10,8 -18,6

Jämförelsestörande poster
Exploateringsöverskott 17,5 29 7,2 -21,8 -10,3
Reavinst fastighetsförsäljning 5,7 12,0 14,2 2,2 8,5
Utdelning konkurs Svenshögskolan 0 0 6,5 6,5 6,5
Reavinster omsättningstillgångar 0 0 61,9 61,9 61,9
Orealiserade vinster fonder 0 0 -38,2 -38,2 -38,2
Inlösen del av pensionsskuld 0 0 -100 -100 -100
Årets resultat inkl. jämförelsestö-
rande poster

74,7 63,0 -15,6 -78,6 -90,2

Årets beräknade resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till -15,6 mnkr. I förhål-
lande till föregående år är resultatet en minskning med 90,2 mnkr, vilket till största delen beror på att 
kommunen beräknas påverkas av negativa jämförelsestörande poster till följd av bl.a. orealiserade 
vinster och inlösen av pensionsskulden intjänad före den 31 december 1997 (-138,2 mnkr), samt att 
verksamheternas nettokostnader ökar mer än intäkterna från skatter och statsbidrag.

De jämförelsestörande posterna i prognosen består av följande poster:

 7,2 mnkr avser ett exploateringsöverskott som har uppstått i samband med försäljning av mark 
norr om Bernstorpsgård och Sege nya industriområde

 14,2 mnkr avser en reavinst i samband med försäljning av mark i kvarteret Ugglan
 6,5 mnkr avser en beräknad utdelning från Byggcompagniets konkursbo avseende Svenshögskolan
 74,8 mnkr avser reavinster från kommunens omsättningstillgångar vilka har uppstått till följd av 

att aktiefonder avsatta för medfinansiering av Södra stambanan och pensionsutfästelser har sålts 
av under året

 -100 mnkr avser en eventuell inlösen av den pensionsskuld som intjänats före den 31 december 
1997.

1.1 Resultatutveckling
Årets prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas hamna på 32,8 mnkr, 
vilket motsvarar ett resultat på 3,1 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. Resultatet är i linje 
med kommunens förväntningar och kommunallagens principer för god ekonomisk hushållning. Orsa-
ken till att 2019 års resultat förväntas hamna på en relativt hög nivå är att intäkterna från skatter och 
statsbidrag beräknas öka med 5,6 % (54,9 mnkr).

Årets resultat är dock en försämring med 18,6 mnkr jämfört med 2018 års resultat. Förklaringen till 
detta är att verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 7,6 % (72,0 mnkr), vilket är den en-
skilt högsta nettokostnadsökningen under 2000-talet. I reella termer innebär det att nettokostnaderna 
ökar med 17,1 mnkr mer än intäktsökningen från skatter och statsbidrag.
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I likhet med tidigare år beror en stor del av kostnadsökningen mellan åren på pris- och löneuppräk-
ningar; ca 22,3 mnkr. Resterande del beror främst på volym- och kvalitetsökningar inom bl.a. pedago-
gisk verksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Inom pedagogisk verksamhet beräknas 
nettokostnaderna öka med 11,5 mnkr till följd av volymökningar medan nettokostnaderna inom soci-
alförvaltningen beräknas öka med 16,1 mnkr, främst beroende på minskade statliga bidrag för ensam-
kommande flyktingbarn och högre kostnader för ekonomiskt bistånd, skyddat boende, hemtjänst och 
särskilt boende. Vidare beräknas avskrivningskostnaderna öka med 9,9 mnkr till följd av att byggnaden 
på förvärvad fastighet, Grönebo, ska rivas.

Intäkterna från skatter och statsbidrag ökar med 54,9 mnkr till följd av en fortsatt positiv utveckling av 
den svenska ekonomin, vilket har bidragit till att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget ökar. 
Även föregående års höga befolkningstillväxt på 1,6 % bidrar till att intäkterna från skatter och statsbi-
drag beräknas öka.

De finansiella posterna minska resultatet med 1,5 mnkr jämfört med 2018. Orsaken är att föregående 
års finansiella poster påverkades av en högre avkastning från KPA:s överskottsfond samt att årets åter-
investering av pensionsmedel beräknas halveras jämfört med föregående år till följd av nya redovis-
ningsregler. Uppräkningen för åtagandet beträffande Södra Stambanan bidrar dock till att minska de 
finansiella kostnaderna med 2,8 mnkr jämfört med föregående år som ett led av en något dämpad 
byggsektor.

1.2 Budgetföljsamhet
I följande avsnitt beskrivs de avvikelser som beräknas uppstå i förhållande till kommunens beslutade 
budget 2019.

Kommunens totala budgetavvikelse, exklusive jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till 
+10,8 mnkr. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 5,9 mnkr lägre än budge-
terat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 
4,9 mnkr högre än budgeterat.

Nämndernas nettokostnader står för 13,3 mnkr av den positiva budgetavvikelsen. Överskottet åter-
finns bland de centrala verksamheterna, 21,1 mnkr, medan övriga nämnders resultat i förhållande till 
budget beräknas hamna på - 7,8 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen inom kommunens centrala verksamheter1 beror främst på att kommu-
nens centrala anslag för oförutsedda händelser inte beräknas utnyttjas fullt ut, att kostnaderna för 
årets lönerevision beräknas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat samt att kommunens kostnader för intro-
duktion av flyktingar fortsatt prognostiseras bli lägre än de bidrag kommunen erhåller från schabloner-
sättningen; 14 mnkr. Dock syns tydliga tecken på att bidragen från Migrationsverket börjar avta då fler 
personer lämnar introduktionsfasen i etableringen.

Generellt för samtliga nämnder är att det är kostnaderna för köp av huvudverksamhet och personal i 
förhållande till budget, 28,2 mnkr respektive 12,9 mnkr. Merparten av kostnadsökningarna för köp av 
huvudverksamhet återfinns inom socialnämndens verksamhetsområde medan huvuddelen av kost-
nadsökningarna för personal återfinns inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden. Samti-
digt väntas årets prognostiserade inkomster från främst riktade statsbidrag till nämnderna överstiga 
budget med 43 mnkr, vilket förklarar stora delar av kostnadsökningarna i förhållande till budget. In-
täktsökningarna i förhållande till budget återfinns främst inom utbildnings- och kulturnämnden, 
28,4 mnkr, och socialnämnden, 12,8 mnkr.

1 Innefattar semesterlöneskulden, upplupna lönekostnader, schablonersättning, internleasing och kapitalkostna-
der i verksamheten med mera.

11



Burlövs kommun, Uppföljningsrapport 3 5(24)

Avskrivningarna väntas överskrida budget med 7,4 mnkr och beror bl.a. på att förvärvet av Grönebo 
förskola är kopplat till en nedskrivning av fastigheten, då byggnaden på fastigheten ska rivas.

Den positiva budgetavvikelsen för intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas bli 
4,4 mnkr, trots att den förväntade tillväxten i skatteunderlaget enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och 
Landsting) senaste prognos2 förväntas bli lägre. Det beror främst på att timlöneutvecklingen som speg-
lar löneökningstakten i samhället för 2019 nedjusterats samt en långsammare ökning av pensionsin-
komster. Dock är bedömningen att sysselsättningen blir något högre jämfört med tidigare prognoser, 
vilket beräknas leda till att skatteunderlaget förbättras. Samtidigt underskattades befolkningstillväxten 
för 2018 vilket bidrar till att reducera skatteminskningen till fullo samt leverera en positiv budgetavvi-
kelse. Utöver det bidrar det riktade statsbidraget för ensamkommande barn som under asylprocessen 
hunnit bli 18 år till att intäkterna förstärks med ytterligare 0,1 mnkr.

De finansiella posterna beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat. Den främsta förklaringen till det är 
att uppräkningen för åtagandet för utbyggnaden av Södra stambanan beräknas bli 1,9 mnkr lägre jäm-
fört med budget. 

1.3 Avstämning mot balanskravet
Kommunallagens balanskrav innebär att ett resultat innevarande år inte får vara negativt. Syftet med 
reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får 
stå för notan. Skulle ett underskott uppstå, ska det negativa resultatet återställas inom de tre kom-
mande budgetåren. Vidare finns det regler för hur resultatet ska beräknas. En justering ska göras för 
vissa kostnader och intäkter, vilket framgår av tabellen nedan.

Balanskravsutredningen i samband med helårsprognosen i delårsbokslutet ger ett positivt resultat 
enligt nedan:

Avstämning av balanskrav (mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019
Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 -15,6
Reducering av samtliga realisationsvinster -2,9 -5,7 24,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 100,2 68,9 8,4
Medel till resultatutjämningsreserv -5,7 -1,9 0
Medel från utjämningsreserv 0 0 0
Årets balanskravsresultat 94,5 67,0 8,4
Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reser-
verats i tidigare bokslut

1,4 1,3 106

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

0 0 0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar 95,9 68,3 114,4

Av årets prognostiserade resultat utgör 14,2 mnkr realisationsvinster i samband med genomförd för-
säljning av mark och -38,2 mnkr orealiserade vinster i samband med marknadsvärdering av kommu-
nens värdepapper. Det innebär att årets resultat i balanskravsutredningen ska justeras med motsva-
rande belopp, dels då realisationsvinster ska användas för att investera i andra anläggningstillgångar 
eller för att betala skulder som tagits för att förvärva sådana tillgångar, dels eftersom nya redovis-

2 Avser SKL:s cirkulär 19:40 (2019-10-01)
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ningsprinciper för 2019 tydliggör att orealiserade vinster som uppstår till följd av marknadsvärdering 
av värdepapper ska räknas bort.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar ger utrymme att reservera ca 4 mnkr till resultatutjämnings-
reserven. Dock finns inget behov av att utöka reserven ytterligare eftersom den i dagsläget uppgår till 
49,3 mnkr, vilket motsvarar ca 5 % av kommunens årliga intäkter från skatter och statsbidrag.

I 2016 års bokslut reserverade kommunfullmäktige 13,3 mnkr av årets resultat. Av dessa avsåg 
7,2 mnkr tillfälliga driftskostnadsökningar för bl.a. strategiska markinköp och marksanering i syfte att 
marknadsföra Burlöv som ort. Resterande 6,1 mnkr avsåg ökade kostnader för lokaler som uppstått i 
samband med den stora flyktingkrisen 2015/2016. Detta eftersom de minskade intäkterna från Migra-
tionsverket eventuellt inte skulle räcka till för att täcka de fasta kostnaderna när antalet ensamkom-
mande ungdomar minskar i kommunens verksamhet. Delar av dessa medel är planerade att tas i bruk 
under 2019, vilket innebär att årets balanskravsresultat ska justeras för dessa kostnader. 

Under åren 2005–2015 har kommunen i balanskravsutredningen satt av 325,7 mnkr för framtida pen-
sionskostnader intjänade före 1998. Fram till idag har avsättningarna endast nyttjats vid ett tillfälle i 
samband med att pensionsskulden diskonterats till ett belopp motsvarande 21,7 mnkr år 2013. I år 
planerar kommunen lösa in 100 mnkr i pensionspremier intjänade före 1998.  Det resulterar i att årets 
balanskravsresultat efter justeringar för synnerliga skäl hamnar på 114,4 mnkr och årets balanskrav är 
därmed uppfyllt.

1.4 Finansiella mål
Finansiellt mål 1
”Varje års resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, ska vara 
lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommun-
fullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning."

Målsättningen innebär att hänsyn måste tas till de beslut om reservationer av tidigare överskott som 
skett. Från årets resultat exklusive reavinster ska då läggas redovisade/planerade kostnader för sådana 
åtgärder där medel tidigare reserverats. Det framräknade resultatet benämns ”justerat resultat” och 
redovisas nedan:

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019
Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 -15,6
Avgår reavinster från fastighetsförsäljningar 
och exploateringsöverskott

-34,0 -23,2 -21,4

Justering för kostnader avseende åtgärder 
där medel har reserverats i tidigare bokslut

1,4 1,3 106,0

Justerat resultat 70,5 52,7 69,0

Burlövs kommuns finansiella målsättning prognostiseras bli uppfyllt. Det justerade resultatet, 69,0 
mnkr, är 27,0 mnkr högre än den finansiella målsättningen.

Finansiellt mål 2
"Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara minst 90 % under målperioden."

Målsättningen innebär att årets investeringsvolym till 90 % ska finansieras med kommunens egna me-
del under målperioden 2019–2022. I det fall investeringsvolymen medför att en självfinansiering till 
90 % inte är möjligt under ett år bör de kommande årens investeringsvolym i större utsträckning finan-
sieras med egna medel.
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Eftersom årets beräknade investeringsvolym prognostiseras bli 69,7 mnkr, samtidigt som årets resultat 
och avskrivningskostnader beräknas uppgå till -15,6 respektive 55,5 mnkr, förväntas målet inte bli 
uppfyllt. Kommunens självfinansieringsgrad uppgår till 63,6 % och beror till sin helhet på att kommu-
nen beräknar lösa in pensionspremier motsvarande 100 mnkr under 2019.

1.5 Prognossäkerhet
Kommunens ekonomistyrning bygger på att den övergripande ekonomin följs upp tre gånger per år. 
Denna styrning är avgörande för framtida planering och då är prognossäkerheten av stor betydelse. 
Nedan visas helårsprognosen för uppföljningstillfällena under 2019:

Helårsprognos, budgetavvikelse (mnkr) UR1 UR2 UR3 Förändring 
UR1–UR2

Verksamheternas nettokostnader -1 002,9 -1 011,0 -1 014,7 -3,7
Skatter och statsbidrag samt finansiella poster 1 037,5 1 042,9 1 047,5 4,6
Årets resultat 42,0 31,9 32,8 0,9
Jämförelsestörande poster 49,6 29,0 -48,4 -77,4
Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster 91,6 60,9 -15,6 -76,5

I uppföljningsrapport 3 beräknas resultatet inklusive jämförelsestörande poster bli 76,5 mnkr lägre än i 
uppföljningsrapport 2.  Orsaken är att de jämförelsestörande posterna är svåra att förutse. Jämfört 
med uppföljningstillfälle 1 och 2 beräknas de jämförelsestörande posterna minska med 98,0 mnkr 
respektive 77,4 mnkr. De främsta förklaringarna till försämringen mellan uppföljningstillfälle 2 och 3 är 
att försäljningen av exploateringsområdet Stora Bernstorp flyttas fram i tiden, samtidigt som de oreali-
serade vinsterna blir negativa, då kommunen har valt att lösa in aktiefonder som avsåg medfinansie-
ring av övertäckning av spåren i Åkarp, samt delar av aktiefonder placerade för att finansiera framtida 
pensionskostnader. Även en eventuell inlösen av delar av pensionsskulden påverkar de jämförelsestö-
rande posterna negativt och bidrar till försämringen.

Exklusive jämförelsestörande poster förbättras prognosen med 0,9 mnkr jämfört med uppföljningsrap-
port 2. Det är framförallt intäkterna från skatter och bidrag samt finansiella poster som ökar. Orsaken 
är att skatteunderlaget bedöms öka mer jämfört med tidigare bedömning. Vidare är bedömningen att 
indexuppräkningen för åtagandet för Södra stambanan och pendlarstationen blir lägre till följd av en 
något dämpad byggkonjunktur.

Verksamheternas nettokostnader ökar med 3,7 mnkr jämfört med uppföljningsrapport 2. Hela ökning-
en går att härleda till den negativa budgetavvikelsen i socialnämnden. Inom kommunens centrala verk-
samheter förbättras prognosen dock med 2,0 mnkr. De största positiva förändringarna beräknas ske 
inom schablonersättningar från Migrationsverket som beräknas öka med 1,4 mnkr samt inom de inter-
na arbetsgivaravgifterna som bedöms bli 0,7 mnkr högre till följd av att fler anställts i kommunen un-
der hösten.

Bland nämnderna har den största positiva förändringarna skett inom utbildnings- och kulturnämnden. 
Resultatförbättringarna beror framförallt på färre förskolebarn samt lägre lokalkostnader inom försko-
lan till följd av att nämnden inte längre har hyreskostnader för Grönebo förskola. Vidare har organisa-
tionen förtätat inom förskolan vilket lett till en lägre kostnad per barn. Andra bidragande faktorer till 
resultatförbättringen är högre statsbidrag och ersättningar för externa elever inom grundskolan samt 
färre elever totalt inom grundskolan. Miljö- och byggnämndens resultatförbättringar går att härleda till 
vakanser som uppstått under hösten. Kommunstyrelsens resultat försämras främst pga. lägre intäkter 
för fiberhyra inom bredbandsverksamheten eftersom anslutningarna till svartfiber beräknas bli lägre 
än beräknat. Inom socialnämnden beror resultatförsämringen bl.a. på lägre intäkter till flyktingverk-
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samheten, högre personalkostnader inom hemtjänsten, särskilt boende och LSS-boende samt ökade 
kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och att utgifterna för skyddat boende beräknas öka.

Bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren är att de är något sämre än de 
förutsättningar som togs fram i uppföljningsrapport 2. Kostnadsutvecklingen är dock inte förändrad i 
förhållande till fullmäktiges beslutade budget för budgetåret 2020 med flerårsplan 2021–2022, trots 
att befolkningsprognosen inte beräknas nå upp till budgeterad nivå. Detta kommer att påverka skatter 
och statsbidrag negativt. Därutöver kommer ett eventuellt införande av det nya kostnadsutjämnings-
systemet att påverka kommunens generella statsbidrag negativt det år införandebidraget upphör. 

Enligt senaste prognosen från SKL förväntas intäkterna från skatter och statsbidrag 2020 försämras 
med totalt 6,9 mnkr jämfört med prognosen i maj månad. När införandebidraget upphör 2021 be-
döms intäkterna bli ca 12 mnkr lägre. Kommunen kvalificerar sig dock till eftersläpningsersättning i 
kostnadsutjämningen, vilket prognostiseras bidra till att effekten av minskade intäkter blir marginell. 

Ett riskmoment som har uppkommit på senare tid är socialnämndens oförmåga att hejda den negativa 
kostnadsutvecklingen, vilket har bidragit till att nämndens negativa budgetavvikelse under 2019 beräk-
nas uppgå till 18,5 mnkr. För det fall nämnden inte lyckas komma till rätta med sitt underskott är ris-
ken stor att kommunens resultat 2020 inte är i nivå med den finansiella målsättningen som speglar 
kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Bedömningen är trots orosmomenten fortsatt 
att förutsättningarna för budgetåret 2020 med flerårsplan 2021–2022 är i linje med den budget som 
fastställdes av fullmäktige den 17 juni 2019.

1.6 Budgetavvikelser nettokostnader
Nettokostnaderna totalt beräknas bli 13,3 mnkr lägre än budget. Följande tabell visar var nettokost-
nadsökningarna finns i förhållande till budget:

Nettokostnader (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse 2019
Kommunstyrelsen -124 562 -118 935 5 627
Miljö- och byggnämnden -4 639 -2 878 1 761
Utbildnings- och kulturnämnden -546 940 -543 640 3 300
Socialnämnden -320 670 -339 163 -18 493
Summa -996 811 -1 004 616 -7 805
Oförutsedda kostnader -9 064 0 9 064
Sociala projektmedel -750 -200 550
Schablonbidrag flyktingar 0 14 001 14 001
Pensionskostnader -54 000 -60 658 -6 658
Interna pensionsavgifter m.m. 38 435 38 961 526
Löneökningar -4 531 -313 4 218
Semesterlöneskuld 0 -1 010 -1 010
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 0
Upplösning av investeringsbidrag 1 708 987 -721
Internleasing 757 1 086 329
Kapitaltjänst fibernät 800 2 984 2 184
Kapitaltjänst 52 010 50 653 -1 357
Summa nettokostnader -972 521 -959 200 13 321
Budgetjustering
Summa nettokostnader exkl. budgetjusteringar -972 521 -959 200 13 321
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Löpande under året påverkas nämndernas anslag av beslut fattade av fullmäktige. Hittills i år har 
nämndernas anslag ökat med följande poster:

 640 tkr till följd av ett treårigt anslag i syfte att hyra Lillevångens paviljonger till förskoleverksam-
het

 125 tkr för att finansiera hyreskostnader för Tågarpskolans nya paviljonger 
 6 000 tkr till följd av merkostnader som uppstått i samband med flyktingsituationen 2015/2016 

(tillfälliga lokalkostnader inom gymnasieverksamheten och tillfällig utökad ram för att avveckla 
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn)

 100 tkr för merkostnader som beräknas uppstå i samband med klottersanering.

Årets resultatöverföringar innebär att nämndernas anslag har justerats med -1 249 tkr för kommunsty-
relsen, utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden. Dessutom har sociala projektmedel be-
viljats för Resurs Burlöv motsvarande 750 tkr och Mobilt team motsvarande 2 000 tkr. Utöver det har 
2 430 tkr omdisponerats från driften till investeringar.

Merparten av dessa anslag har justerats mot posten oförutsedda kostnader; 5,7 mnkr. Resterande 
2,8 mnkr justeras mot posten sociala projektmedel.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 5,6 mnkr. Följande orsaker beskriver 
den beräknade budgetavvikelsen:

 0,3 mnkr avser en negativ budgetavvikelse inom politisk verksamhet i samband med ökade kostna-
der för överförmyndarverksamheten samt insatser i Almedalen för att informera om verksamhe-
terna i Burlövs kommun

 0,1 mnkr avser en negativ budgetavvikelse inom fysisk planering, som bl.a. beror på att arbetstak-
ten har intensifierats i samband med kommunens ombyggnadsområden

 1,8 mnkr avser ett underskott inom bredbandsverksamheten till följd av att intäkterna från anslut-
na hushåll inte beräknas balansera kostnaderna som har uppstått till följd av fortsatt utbyggnad. 
Eftersom utbyggnad fortgår under 2019 har kostnaderna för projektledning, kommunikation och 
konsultstöd ökat i förhållande till budget.

 0,5 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom samhällsskydd och beredskap. Den positiva bud-
getavvikelsen beror bl.a. på att bidragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) för stärkt arbete med civilförsvaret bedöms bli högre än budgeterat. Dessutom har verk-
samheten haft en vakant tjänst under första halvåret.

 Övriga kommungemensamma verksamheter beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 
5,6 mnkr, främst med anledning av vakanta tjänster som inte fullt ut beräknas tillsättas under året. 
En orsak är att kommunledningsförvaltningen har tilldelats ett riktat anslag för trygghetsvärdar 
som inte beräknas vara i drift förrän kvartal 3–4.

 1,4 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom kommuntekniks verksamheter, främst med anled-
ning av vakanta tjänster

 0,3 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom fastighetsavdelningen, som dels går att härleda till 
lägre underhållskostnader, dels till vakanta tjänster under årets två första kvartal

Fram till och med tredje kvartalet 2019 har kommunstyrelsen haft ca 0,4 mnkr i merkostnader i sam-
band med kommunens flyktingmottagande. Kommunstyrelsen blir kompenserad för dessa merkostna-
der enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning.
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Anledningen är att 
intäkterna beräknas öka mer än budgeterat, med anledning dels av att fullmäktige har antagit nya tax-
or, dels av fler bygglovs- och sanktionsavgifter.

Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3,3 mnkr, vilket främst 
beror på överskott inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. Följande orsaker beskriver avvikel-
sen:

 Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr, som till största del 
beror på färre barn jämfört med budget, samt lägre lokalkostnader då verksamheten har lämnat 
Grönebo förskolas lokaler

 Grundskolan prognostiserar en positiv budgetavvikelse på ca 1,5 mnkr, vilket framförallt går att 
härleda till ökade statsbidrag och högre interkommunala ersättningar från andra kommuner. De 
kostnadsökningar som har uppstått, pga. högre interkommunala ersättningar till externa utbild-
ningsanordnare och löneglidningar till följd av svårigheter att rekrytera personal till grundskolan, 
täcks av de ökade intäkterna.

 Gymnasieverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Det uppkomna 
underskottet bedöms uppstå till följd av att kostnaderna för gymnasiesärskolan ökar, liksom de 
administrativa kostnaderna som ett led i att antalet elever i egen regi har ökat. 

 Vuxenutbildningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr, vilket går att härleda till 
ökade bidrag från Skolverket, då verksamheten har överproducerat utbildningsplatser under 2018.

 Kost- och städenheten prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr till följd av högre personalkost-
nader. Efter genomförd översyn kring antalet beställda portioner och antal elever i verksamheten 
har faktureringen korrigerats och resulterat i att kostnaderna är högre än intäkterna. 

 Inom nämnd och central administration beräknas ett överskott på 0,4 mnkr till följd av outnyttjade 
reserver. 

Fram till och med tredje kvartalet har nämnden haft ca 3,5 mnkr i merkostnader för nämndens åtagan-
de kring flyktingmottagandet. Av dessa kostnader avser 0,5 mnkr en fast ersättning för utbildning upp 
till 30 elever i förberedelseklass. Av dessa avser 0,9 mnkr en rörlig ersättning för antalet elever som 
överstiger 30 i förberedelseklass, 1,8 mnkr merkostnader som uppstått inom SFI (svenska för invandra-
re) och 0,3 mnkr gymnasieelever inom kommunens egen gymnasieutbildning. Nämnden blir kompen-
serad för dessa merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper.

Socialnämnden
Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 18,5 mnkr. Merparten av underskottet går att 
härleda till vård och äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Följande orsaker beskriver den 
negativa budgetavvikelsen:

 Nämnd och central administration prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr hänförli-
ga till en reserv samt att medel för heltid/deltidsprojektet inte kommer användas

 Vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 8,6 mnkr till följd av högre 
personalkostnader och fler externt köpta platser för korttidsboenden, socialpsykiatri och somatisk 
vård. Inom särskilt boende beräknas kostnaderna överstiga budget till följd av övertagandet av 
Svenshög samt att flera boenden har öppnat upp korttidsplatser. Därutöver har Harakärrsgården 
bemannat upp under en period, för att hantera behov av extra tillsyn dygnet runt. Inom hemtjäns-
ten prognostiseras ett underskott till följd av ökade kostnader för personal. Vidare ökar kostnader-
na i förhållande till budget för tekniska hjälpmedel.
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 Inom LSS-verksamheten beräknas en negativ budgetavvikelse på 0,8 mnkr, trots att antalet exter-
na placeringar tillfälligt har minskat. Orsaken är att nämnden har fört över kostnader utan att till-
dela budgetmedel för handledning och myndighetsutövning.

 Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna överstiga budget med 10,3 mnkr. Under-
skottet beror bl.a. på ett nytt färdtjänstavtal som blev dyrare jämfört med tidigare avtal, samt hög-
re kostnader för placeringar inom barn och familj, inklusive missbruk, vilka har ökat till följd av att 
antalet orosanmälningar har ökat. Trots tilläggsanslag inom flyktingverksamheten förväntas verk-
samheten generera en negativ budgetavvikelse pga. att intäkterna från Migrationsverket uteblir, 
då flera ungdomar har fått medborgarskap eller slutat studera på gymnasieskola. De största un-
derskotten går dock att härleda till ökade kostnader för försörjningsstöd och skyddat boende. 
Även arbetsmarknadsåtgärden Resurs Burlöv prognostiseras överskrida budget pga. att personer 
finns kvar i verksamheten under längre tid än kostnadstäckning finns.

Fram till och med tredje kvartalet 2019 har nämnden haft merkostnader motsvarande 1,3 mnkr i sam-
band med flyktingmottagandet. 0,9 mnkr avser ersättning för flyktingsekreterare och 0,3 mnkr avser 
ersättning för ekonomiskt bistånd i samband med glappersättning. Nämnden blir kompenserad för 
merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden genomför föreslagen handlingsplan och komplet-
terar handlingsplanen med ytterligare åtgärder i syfte att vid ingången av 2020 års verksamhetsår ha 
en budget i balans.

Gemensam verksamhet (centrala poster)
Gemensam verksamhet, centrala poster prognostiserar ett överskott på 21,1 mnkr. Under rubriken 
ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter. Följande poster förklarar det positiva över-
skottet i förhållande till budget:

 Posterna oförutsedda kostnader och sociala projektmedel prognostiseras bli 9,1 respektive 
0,6 mnkr lägre än budget. Orsaken till det är att det inte förväntas några större kostnader utöver 
fullmäktiges beslut i samband med uppföljningsrapport 2. 

 14,0 mnkr avser lägre kostnader för flyktingmottagandet i förhållande till det schablonbidrag kom-
munen erhåller från Migrationsverket

 Pensionskostnaderna och interna pensionsavgifter förväntas generera en negativ budgetavvikelse 
på 6,7 mnkr, vilket beror dels på något fler anställda som bidrar till att kostnaden för den individu-
ella delen inom pensionskostnaderna blir högre, dels på att fler lärare och tjänstemän kvalificeras 
för den förmånsbestämda pensionen3

 Årets avtalsrörelse resulterar i att löneökningarna förväntas bli 4,2 mnkr lägre än budgeterat
 Upplösning av investeringsbidrag prognostiseras generera en negativ budgetavvikelse på 0,7 mnkr 

till följd av att investeringsbidragen blivit lägre än budgeterat. Flera investeringsobjekt med medfi-
nansiering har flyttats fram i tiden.

 Internleasing beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Motsvarande kostnad 
finns hos kommunens förvaltningar.

 Kapitalkostnaderna för fiberverksamheten beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 2,2 
mnkr. Motsvarande kostnad finns inom kommunstyrelsens bredbandsverksamhet.

3 Högre lönesumma resulterar i högre avgifter för pensioner med mera
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2 Verksamhetsuppföljning
 Utifrån Burlöv kommuns ledningssystem fastställer respektive förvaltning verksamhetsplaner för bud-
getåret. Verksamhetsplanen innehåller bl.a. de aktiviteter som varje förvaltning tänker genomföra i 
syfte att uppnå de politiskt antagna målen, som utvärderas utifrån ett antal indikatorer. Inom ramen 
för denna uppföljningsrapport görs dock ingen mål- eller indikatoruppföljning. Istället presenterats det 
i bilaga 2 en sammanställning av alla aktiviteter som förvaltningarna genomför på förvaltningscentral 
nivå. Sammanställningen redovisar aktiviteter, deras status samt tillhörande uppföljningskommentar. 
Till detta finns enhetsspecifika aktiviteter som är enheternas sätt att bryta ner och konkretisera mål-
området och mål i den enskilda verksamheten. Dessa är oftast inriktade på specifika förbättringsfrågor 
och bidrar till stor del till ökad måluppfyllelse men redovisas inte här pga. deras omfattning. 

Kommunstyrelsen noterar att merparten av aktiviteterna följer de genomförandeplaner som är angiv-
na av förvaltningarna, vilket i så fall innebär att de åtaganden som förvaltningarna har fullgjort för 
budgetåret 2019 blir uppfyllda. Utifrån kopplingen mellan aktivitet och beslutade mål ska således de 
antagna målen sett över tid påverkas i positiv riktning.

3 Uppföljning av beslutade korrigerande åtgärder
Enligt fullmäktiges beslut ska vidtagna eller föreslagna åtgärder för att hålla budget redovisas. I de fall 
nämnden räknar med att underskott kommer att uppstå ska förslag lämnas till korrigerande åtgärder. 
För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att regel-
bundna uppföljningsträffar mellan berörd nämnds och kommunstyrelsens presidier sker under året. I 
detta avsnitt presenteras även effekterna av de handlingsplaner som upprättats av de nämnder som 
presenterat ett befarat underskott i samband med uppföljningsrapport 1 och 2.

3.1 Socialnämnden
Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 18,5 mnkr trots tilläggsanslag på 
4,5 mnkr som nämnden har tilldelats för att möjliggöra en avveckling av verksamhetsområde för en-
samkommande flyktingbarn. Nämndens resultat prognostiseras därmed försämras med 8,2 mnkr se-
dan uppföljningsrapport 2. Underskottet kan till stora delar hänföras till vård och äldreomsorg och 
individ- och familjeomsorg. Nämnden har upprättat en handlingsplan som bl.a. bygger på:

 att hemtjänsten inför digitalt schemaläggningsstöd för att underlätta vikarieanskaffning, 100 tkr
 att Harakärrsgården nattpersonal dras ned, 300 tkr
 att särskilt boende inför en restriktivare hållning vid vikarieanskaffning, 500 tkr
 nerdragning av tjänster över hela verksamheten, 250 tkr
 anpassning av personal på Svenshögs och Lundens äldreboende, 0,3 mnkr
 anordning av ett tillfälligt akut boende för bostadslösa, 1,2 mnkr

Föreslagna åtgärder bedöms inte bidra till någon resultatförbättring under 2019 eftersom underskot-
tet har ökat istället för att minska mellan uppföljningstillfällena.

Verksamheten för ensamkommande barn är under avveckling och anpassningar av verksamheten 
pågår för att möta det faktiska behovet. Fullmäktige beviljade tilläggsanslag på 4,5 mnkr för att av-
veckla boendena i kommunen. Risken är stor att verksamheten även 2020 kommer att generera ett 
underskott, eftersom verksamheten har svårigheter att uppskatta intäkterna från Migrationsverket 
samtidigt som de har svårt att anpassa kostnaderna.

Föreslagna åtgärder inom äldreomsorgen bedöms inte realistiska eftersom underskottet näst intill har 
dubblerats mellan uppföljningstillfällena. Det finns en påtaglig risk för att nämnden inte hinner anpas-
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sa sina kostnader till 2020 års budgetram, vilket innebär att verksamheten även 2020 kommer att ge-
nerera ett negativt budgetunderskott. Vidare är inte föreslagna åtgärder i handlingsplanen tillräckligt 
omfattande för att balansera kommande års budget. Det är dock positivt att hemtjänsten har omorga-
niserat och införskaffat ett planeringssystem som möjliggör bättre planering och ledning av befintliga 
resurser, vilket väntas bidra till att effektivisera verksamheten. Inom respektive verksamhetsområde 
behövs fortsatt en tydligt specificerad handlingsplan med konkreta åtgärder som följs upp regelbun-
det.

Sedan uppföljningsrapport 2 har nämndens underskott ökat till följd av ökade kostnader för försörj-
ningsstöd, boende med stöd och skyddat boende. Detta har resulterat i en negativ budgetavvikelse på 
10,3 mnkr inom individ- och familjeomsorgen, exklusive tilläggsanslag för ensamkommande flykting-
barn. Inom detta verksamhetsområde har nämnden inte tagit fram någon handlingsplan, förutom 
införskaffande av ett tillfälligt boende.

Enligt nämndens föreslagna handlingsplan finns det endast åtgärder för upp till 2,4 mnkr som är speci-
ficerade mot vård- och äldreomsorgen och med anledning av detta bör nämnden komplettera hand-
lingsplanen med ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med underskottet inom vård- och äldre-
omsorg. Inom individ- och familjeomsorgen generellt saknas upprättad handlingsplan och nämnden 
bör komplettera med åtgärder inom denna verksamhet.

För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att regel-
bundna uppföljningsträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsens presidier sker under året. 
Då kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen samt till vissa delar vård- och äldre-
omsorg bedöms få ekonomiska effekter utöver nämndens budget för verksamheten 2020 föreslås att 
kommunstyrelsen snarast anordnar ytterligare en presidieträff för att diskutera åtgärdsplan.

4 Investeringar
Investeringar (mnkr) Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar 87,2 69,7 91,0 21,3

Investeringsbudgeten för 2019 är 91,0 mnkr. Årets investeringsvolym prognostiseras hamna på 
69,7 mnkr, vilket innebär att ca 77 % av den totala investeringsramen beräknas användas under 2019. 
De främsta orsakerna till att investeringsvolymen blir lägre än budgeterat är dels ändrade planer kring 
ny F–6-skola i Åkarp, dels att planerande men ej beslutade investeringsobjekt, som t.ex. ombyggnation 
av Grönebo förskola i Arlöv, inte kommer att genomföras under året.
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5 Finansieringsanalys
Följande tabell syftar till att ge information om hur Burlövs kommun finansierat de verksamheter kom-
munen ansvarar för, dvs. betalningsströmmar och investeringar. Det är information som är av väsent-
lig betydelse vid styrning eftersom den beskriver hur olika poster påverkar likviditeten samt hur den 
har förändrats.

Finansieringsanalys (mnkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 
2019

Budgetavvi-
kelse

Årets resultat 51,4 22,0 32,8 10,8
Justering ej likvidpåverkande poster 67,7 46,0 95,1 49,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,1 68,0 127,9 59,9
Övrigt:
Nettoinvesteringar -87,2 -91,0 -69,7 21,3
Försäljning av mark och fastigheter 10 12 14,2 2,2
Exploateringsverksamhet 13,2 29,5 8,5 -21,0
Medelsförvaltning, återinvestering -5,7 -5,5 35,6 41,1
Lån till VA SYD -20,0 -20,0 -10,0 10,0
Amortering VA SYD 2,7 3,7 3,0 -0,7
Utdelning konkurs Svenshögskolan 0 0 6,5 6,5
Likviditetsförändringar 32,1 -3,3 116,0 119,3
Likvida medel
Vid årets början 245,3 270,1 277,1 7,0
Vid årets slut 277,4 266,8 393,1 126,3

Under 2019 bedöms likviditetsförändringen bli 119,3 mnkr högre än budgeterat. Vid årets slut väntas 
kommunens likvida medel vara 393,1 mnkr, vilket är 126,3 mnkr högre än budgeterat.

De bidragande orsakerna till likviditetsförbättringen är högre likviditet vid årets början, 7,0 mnkr, ett 
högre prognostiserat resultat vid årets slut, 10,8 mnkr, lägre kostnader för investeringsverksamheten 
än planerat, 21,3 mnkr, samt att medel avsatta för medfinansiering av Södra stambanan och pensioner 
har lösts in, 35,6 mnkr.

6 Personalredovisning
6.1 Personalnyckeltal
Nyckeltal UR 3-2019 UR 3-2018 Förändring
Antal årsarbetare 1 039 1 009 30
Antal tillsvidareanställda 1 086 1 060 26
Varav heltid 860 835 25
Varav deltid 226 225 1
Sjukfrånvaro (%) 6,2 6,2 0
Personalomsättning (%) 17,4 18 -0,6

Anställda
Burlövs kommun har 1 086 tillsvidareanställda medarbetare, varav ca 60 är chefer. Medarbetarna 
arbetar i kommunens tre förvaltningar: kommunledningsförvaltningen, utbildnings- och kulturförvalt-
ningen och socialförvaltningen.
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Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma period 2018. Antalet medarbetare minskar 
dock gentemot föregående kvartal eftersom enheten för ensamkommande flyktingbarn är under av-
veckling.

Kommunens arbete med att öka andelen heltidsanställda pågår och jämfört med 2018 har en margi-
nell ökning skett fram till och med tredje kvartalet 2019. Idag är 79 % av kommunens tillsvidareanställ-
da heltidsanställda och arbetet har intensifierats med fokus på att ställa om och skapa förutsättningar 
i verksamheterna för att kunna erbjuda alla medarbetare heltid. Ett förankrings- och analysarbete 
pågår med målsättningen att höja andelen heltidsanställda till 80 % innan årsskiftet 2019.

Hälsa
Burlövs kommun arbetar kontinuerligt med arbetsplatsers arbetsmiljö. Arbetet sker med en hög delak-
tighet hos såväl medarbetare som skyddsombud. Detta är centralt för att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö och förutsättningar för att vara en ännu attraktivare arbetsgivare.

Sjukfrånvaron för kommunen ligger i paritet med jämförbar period föregående år. För helåret 2018 
uppgick sjukfrånvaron till 6,4 %, vilket också är prognosen för 2019. Sjukfrånvaron varierar stort mel-
lan olika enheter och yrkesgrupper. Inom socialnämndens verksamhetsområde har sjukfrånvaron ökat 
jämfört med motsvarande period 2018, vilket till stora delar beror på en ökad korttidsfrånvaro. Utbild-
nings- och kulturnämndens sjukfrånvaro har däremot minskat till följd av färre långtidssjukskrivningar, 
vilket bl.a. beror på att nämnden har arbetat med tydliga individuella strategier och planer.

Bedömningen är vidare att projektet PEPP har skapat en medvetenhet kring hälsa och friskvård, vilket 
återspeglas i det faktum att fler medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget. Bedömningen är att den 
ökade medvetenheten kring hälsa och friskvård ger en bra grund för ett hållbart arbetsliv och i förläng-
ningen bidrar till att sjukfrånvaron minskar ytterligare.

Personalomsättning
Personalomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 17,4 % vilket är i paritet med 2018. Bedömning-
en är att prognosen för 2019 är oförändrad.

Personalomsättningen minskar inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområden medan 
den ökar inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Kännetecknande för verksamheter med högre 
personalomsättning är att större organisationsförändringar genomförs, att verksamheter läggs ned 
eller att driftsformen förändras. Den höga personalomsättningen är en utmaning för Burlövs kommun 
och insatser görs för att öka stabiliteten i kommunens verksamheter. Bland annat arbetar kommunen 
med att utveckla verksamhetens olika arbetsförhållanden och alternativa karriärmöjligheter. En annan 
åtgärd för att minska personalomsättningen är att se över kommunens förmåner och fortsätta arbete 
med konkurrenskraftiga lönenivåer.
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7 Bilaga 1: Investeringsbudget, uppföljningsrapport 3-2019
Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat 

t.o.m. 2018
Avvikelse 2019 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen
3100 92 030 13 701 Inventarier 798,1 0,0 798,1 500,0 225,0 225,0 225,0

3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 350,0 400,0 400,0 400,0

3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela 
kommunen

2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 1 622,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 600,0

3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 368,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 8 218,7 4 450,0 4 250,0 4 500,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, 
anslutningsavgifter

0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 173,0 -775,0 -550,0 -500,0

3710 92 030 13 705 Kommunens behov av 
nya brandväggar i 
samband med ökad 
internetkapacitet (ingår 
i IT-komplettering)

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår 
i IT-komplettering)

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för 
IT-systemen

200,0 0,0 200,0 0,0

Summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 7 800,0 7 825,0 8 125,0

Miljö- och byggnämnden 
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara 

mellanlagring e-arkiv
100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6000 21500 16 701 Inventarier fysisk och 
teknisk planering

20,0 0,0 20,0 20,0

6000 26100 16 701 Miljö- och hälsoskydd, 
myndighet

20,0 0,0 20,0 20,0

summa 140,0 0,0 140,0 40,0 100,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen – Fastighet/teknik 
3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslaga-

gatan
4 000,0 290,0 3 710,0 3 400,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya 
skolan 

2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0

3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svens-
högsvägen

 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förläng-
ning, medfinansiering

-4 950,0 -4 950,0 0,0

3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar 
(budget 2018–2020)

1 000,0 1 078,6 -78,6 0,0

3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning 
Vallhusen 

 -400,0 400,0

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbygg-
nad

10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 485,8

3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen 
utbyggnad

5 740,0 4,9 5 735,1

3800 24 900 13 312 Gång- och cykelväg 
utmed Sockervägen

6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 2 000,0 1 114,0

3800 24 900 13 316 Gångfartsområde 
utmed Alnarpsvägen

6 540,0 53,6 6 486,4

3800 25 000 13 317 Åkarpsdammen utbygg-
nad

2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro 
utbyggnad

4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
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Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat 
t.o.m. 2018

Avvikelse 2019 2020 2021 2022

3800 24 900 13 319 Åkarps station omgiv-
ning utbyggnad

3 760,0 25,6 3 734,4

3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägs-
bron Kronetorp

1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4

3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen 
Stambanan/E6

960,0 250,2 709,8 709,8

3800 24 900 13 323 Breddning kulvert 
Sockervägen

5 575,0 2 882,1 2 692,9 2 700,0

Förvärv av Tågarp 
16:72 (Briggen)

 0,0 10 150,8

3800 24 900 13 314 Burlövs station stöd-
mur

755,0 0,0 755,0 755,0

3800 24 900 13 314 Burlövs station Ned-
sänkning av Eons 
ledningar

225,0 0,0 225,0 225,0

3800 24 900 13 327 Belysningsåtgärder 
Ligusterstigen

160,0 160,0

13 328 Övergångställe samt 
belysning Lyckö äng

280,0 281,0

13 329 Belysningsåtgärder 900,0 900,0

Övergångsställe och 
busshållplats Lundavä-
gen/Kronetorp

1 500,0 0,0 1 500,0 1 300,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens ge-
nomförande

4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 102,0

3700 81 030 20 001 St. Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0    

3700 81 030 20 001 St. Bernstorp etapp 2, 
inkomst

-31 900,0 -213 346,9 181 446,9 0,0 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora 
Bernstorps gård, utgift

 200,0

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Berns-
torps gård, inkomst

-1 600,0 -1 600,0 -200,0

3700 81 030 13 402 Diverse markförsälj-
ning, utgift

200,0 62,1 137,9

3700 81 030 13 402 Diverse markförsälj-
ning, Inkomst

 -140,0 140,0 -14 156,5

3700 81 030 13 403 Försäljning mark Söder-
vångskolan, utgift

 1 350,0

3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområ-
de, utgift

3 100,0 2 970,5 129,5 436,2 400,0

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområ-
de, inkomst

-15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -7 269,9

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allmän 
plats

19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allmän 
plats

-18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 500,0 -4 500,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, Allmän 
plats utgift

13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 200,0

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, Allmän 
plats inkomst

-13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 200,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av 
detaljplan nr 252 och 
253, utbyggnad Dalby-
vägen

14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0 13 100,0

3800 24 900 13 324 Genomförande av 
detaljplan nr 252 och 
253, utbyggnad Dalby-
vägen inkomst

 0,0 0,0 -720,0 -8 110,0

3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavä-
gen utgift

820,0 133,2 686,8 500,0

3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavä-
gen inkomst

-820,0 0,0 -820,0  -1 600,0   
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Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat 
t.o.m. 2018

Avvikelse 2019 2020 2021 2022

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder 
alla fastigheter 

4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 500,0

3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0

3900 91 010 13 210 Skolor, yttre miljö 2 268,3 0,0 2 268,3 209,0

3900 91 010 13 207 Ny badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 10 000,0 100 000,0 200 000,0 8 899,2

3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 150,0

3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Ha-
rakärrsgården

4 700,0 0,0 4 700,0 3 400,0

3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 558,0

3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och 
förskolor

1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0

3800 25 010 13 309 Genomförande av 
antagen lekplatsplan

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning 
till LED

1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0

3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt 
fart i Burlöv (utökning 
av tidigare beviljat 
anslag)

200,0 0,0 200,0 150,0

3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på 
Kilvägen

350,0 0,0 350,0 0,0

3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bl.a. 
kompost

1 000,0 0,0 1 000,0 100,0

3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljong-
er, ombyggnation till 
förskola

1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Moduler till Tågarps-
skolan

800,0 0,0 800,0 793,3

Kronetorpskola F-6 -
projektering

13 000,0 0,0 13 000,0 100,0 11 900,0 1 000,0

3900 91 010 13 709 Lådbilsbacke 250,0 0,0 250,0 230,0

3900 91 010 13 226 Grönebo förskola (Arlöv 
6:22)

12 580,0 0,0 12 580,0 12 580,0

Summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,9 108 719,8 193 987,2 4 167,8

Utbildnings- och kulturnämnden – Kultur och fritid 
5000 30 010 15 701 Investeringar kultur och 

fritid 
506,9 0,0 506,9 506,9

Summa 506,9 0,0 506,9 506,9 0,0 0,0 0,0

Utbildnings- och kulturnämnden – Barn och utbildning 
7000 92 070 17 701 Inventarier 3 471,1 0,0 3 471,1 3 471,1

7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknutna 
förändringar

670,1 0,0 670,1 670,1

Summa 4 141,2 0,0 4 141,2 4 141,2 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden
8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 800,0

8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Summa 1 478,5 0,0 1 478,5 800,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt
KS: Ny f–6-skola i Åkarp  

KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 250,0

UKN: Inventarier – Ny 
förskola, Arlöv

1 200,0 0,0 0,0

KS: Nytt aktivitetshus i 
Arlöv

15 000,0 0,0 0,0

UKN: Inventarier – Nytt 
aktivitetshus i Arlöv

1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
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Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat 
t.o.m. 2018

Avvikelse 2019 2020 2021 2022

TOTALT
Kommunstyrelsen – 
kommunledningsför-
valtningen

98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 7 800,0 7 825,0 8 125,0

Miljö- och byggnämn-
den

140,0 0,0 140,0 40,0 100,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen – 
Kommunteknik och 
fastigheter

171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,9 108 719,8 193 987,2 4 167,8

Utbildnings- och kultur-
nämnden – Kultur och 
fritid

506,9 0,0 506,9 506,9 0,0 0,0 0,0

Utbildnings- och kultur-
nämnden – Barn och 
utbildning

4 141,2 0,0 4 141,2 4 141,2 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 1 478,5 0,0 1 478,5 800,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT 337 748,6 -90 157,6 366 066,2 48 309,7 116 619,8 201 812,2 12 292,8

varav  

bruttoinvestering  76 386,0 145 117,8 218 767,2 21 292,8

markförsäljning  -14 156,5 1 350,0 0,0 0,0

investeringsbidrag  -6 726,4 -6 475,0 -550,0 -500,0

försäljning exploate-
ringsmark

 -7 629,6 -24 473,0 -16 805,0 -8 500,0

exploateringsutgift  436,2 1 100,0 400,0 0,0
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8 Bilaga 2: Uppföljning av verksamhetsplaner
Tabellen innehåller en sammanställning av de aktiviteter i verksamhetsplan 2019 som genomförs på 
respektive förvaltnings övergripande nivå. Enhetsspecifika aktiviteter redovisas inte i denna tabell.

8.1 Attraktiva Burlöv

Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Arbeta aktivt på enhetsnivå 
inom hemtjänsten med förbätt-
ringar kopplat till resultat från 
brukarundersökningar

 Pågående

UR3-2019
Aktiviteten kommer att genomföras enligt planen 
för det systematiska kvalitetsarbetet i januari 2020. 
Omorganisation samt vakant enhetschefstjänst har 
inte möjliggjort att enhetsplaner med förbättringar 
utifrån brukarundersökningens resultat varit ge-
nomförbart under 2019. Dock visar den nyligen 
publicerade rapporten från 2019 års brukarunder-
sökning att hemtjänsten förbättrat sina resultat.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-12-31

Delta i arbetet i ”Företagsgrup-
pen”

 Avslutad

UR3-2019
Verksamheten har deltagit och verkat för fortsatt 
utveckling av funktionen.

Miljö- och bygg-
nämnden
2019-01-01
2019-12-31

Rutin för kanalval vid rekryte-
ringar

 Pågående

UR3-2019
Arbetet med att i samverkan mellan kommunika-
tionsavdelningen och personalavdelningen ta fram 
en rutin för kanalval vid rekrytering fortlöper under 
hösten.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-12-31

Aktualisera nuvarande In-
köpspolicy

 Pågående

UR3-2019
Arbetet är påbörjat men kommer inte att slutföras 
under 2019.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2020-10-16

Med ESF-projektet PEPP skapa 
förutsättningarna för ett håll-
bart arbetsliv där medarbetare 
och ledare är välmående och 
utvecklas

 Pågående

UR3-2019
Spridningskonferens för PEPP (Personligt Engage-
mang På Plats) har genomförts projektet avslutas i 
oktober. Arbetet med kompetensutvecklingsinsat-
ser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas 
och chefernas behov fortsätter.

Kommunstyrelsen
2019-02-01
2019-12-31

Kartlägga möjligheter och in-
tresse av vidareutbildning inom 
ramen för pågående tjänst för 
personal på förskolan utan aka-
demisk examen

 Pågående

UR3-2019
Förvaltningen fortsätter sitt samarbete med Malmö 
universitet och en satsning kommer att göras på att 
marknadsföra möjligheten till vidareutbildning till 
förskollärare. I samarbetet med Malmö universitet 
kommer nämnden också under hösten att under-
söka möjligheterna att lokalt arrangera en handle-
darutbildning för befintliga förskollärare och på så 
sätt kunna ta emot fler förskollärarkandidater.

Utbildnings- och 
kulturnämnden
2019-01-01
2019-12-31

27



Burlövs kommun, Uppföljningsrapport 3 21(24)

Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Förändrat arbetssätt med hjälp 
av ny IT-plattform

 Pågående

UR3-2019
Kommunens medarbetare har under året erbjudits 
utbildning. Alla medarbetare har tillgång till web-
butbildningsmaterial via extern leverantör.  Strate-
giskt arbete sker på övergripande nivå för att införa 
perspektivet Digitalt först exempelvis genom kom-
munens digitala strategi.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-12-31

Fortsatt utveckling av kompe-
tensgrupper för internutbildning

 Pågående

UR3-2019
En kontinuerligt pågående aktivitet

Socialnämnden
2019-04-01
2019-12-31

Samtlig omvårdnadspersonal 
ska gå förflyttningsutbildning

 Pågående

UR3-2019
En kontinuerligt pågående aktivitet

Socialnämnden
2019-03-01
2019-12-31

Utveckla de befintliga mötes-
platser som finns

 Pågående

UR3-2019
Utvecklingen av Mötesplatsen pågår kontinuerligt. 
Under året har ett samarbete med fältgruppen 
påbörjats.

Socialnämnden
2019-04-01
2019-12-31

8.2 Tillgängliga Burlöv

Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Automatisera en process inom 
KS

 Pågående

UR3-2019
IT-teamet har under kv. 3 köpt in mjukvara för RPA 
vilket möjliggör påbörjande av automatisering av 
olika processer. Inom kommunstyrelsen är ett par 
initiala processer identifierade som lämpliga utifrån 
automatiseringsperspektiv, främst inom ekonomi- 
och kansliavdelningen. Internutbildning med hjälp 
av konsultstöd är under utredning.
 

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-12-31

Utbildningsinsatser gällande 
upphandlingsprocessen

 Pågående

UR3-2019
Inga fler insatser är för nuvarande inplanerade.

Kommunstyrelsen
2019-06-01
2020-05-31

Samtliga med beslut om insatser 
ska ha en genomförandeplan 
som upprättas tillsammans med 
den enskilde

 Pågående

UR3-2019
Aktiviteten genomförs med egenkontroller enligt 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Det finns ingen möjlighet att i verksamhetssyste-
met få ut statistik som visar korrekt värde.

Socialnämnden
2019-04-01
2019-12-31
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Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Kultur och fritid kommer att ar-
beta med uppsökande verksam-
het för att både nå fler och nå 
nya målgrupper. Bibliotek och 
ungdomsgrupp kommer att för-
djupa sin samverkan.

 Pågående

UR3-2019
Biblioteket och ungdomsgruppen har gemensam-
ma aktiviteter för att biblioteket ska nå ut till nya 
målgrupper. Biblioteket kommer att finnas med 
personal på fritidsgården i Arlöv.
Hela kultur och fritid arrangerar till hösten en kul-
turnatt. Programmet har processats fram via tre 
välbesökta träffar för allmänheten. Förvaltningens 
nya kultur- och fritidschef, som tillträdde den 1 ok-
tober, har många tankar och idéer om hur detta 
område kan utvecklas.

Utbildnings- och kul-
turnämnden
2019-01-01
2021-10-31

Arbeta aktivt på enhetsnivå med 
förbättringar kopplat till resultat 
från brukarundersökningar.

 Pågående

UR3-2019
Varje enhet gör årligen en enhetsplan där förbätt-
ringar kopplat till brukarundersökningen görs i en 
handlingsplan.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-12-31

Återuppta inventeringen av 
enkelt avhjälpta hinder genom 
att kontrollera vad som redan är 
gjort och påbörja resten av 
inventeringen

 Ej påbörjad

UR3-2019
Arbetet inom aktiviteten har inte påbörjats pga. 
lägre bemanning än planerat (sjukdom och vakans). 
Aktiviteten kommer eventuellt att kunna påbörjas 
under hösten 2019.

Miljö- och bygg-
nämnden
2019-01-01
2019-12-31

8.3 Hållbara Burlöv

Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Processkartläggning av minst en 
större process per avdelning 
inom kommunledningsförvalt-
ningen

 Pågående

UR3-2019
Processkartläggningar är påbörjade inom flertalet 
verksamheter inom förvaltningen. Kommunteknik 
och fastighetsavdelningen har skjutit upp sina pro-
cesskartläggningar pga. rådande organisationsöver-
syn.

Kommunstyrelsen
2019-09-01
2019-12-31

Synliggöra processer i pro-
cesstödsverktyget 2c8

 Pågående

UR3-2019
Införandet av 2c8 har försenats.

Kommunstyrelsen
2019-10-01
2019-12-31
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Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Skapa en organisation för pro-
jektstöd inkl. metod

 Avbruten

UR1-2019
Inom ramen för PEPP:s ledarskapsspår genomförs 
under hösten 2019 ett projekt med syfte att skapa 
bättre samordning mellan olika avdelningar och 
funktioner, för att säkerställa ett optimalt genom-
förande av kommunens projekt från uppdragsbe-
ställning, planering, och genomförande, till uppfölj-
ning och utvärdering. Ett lättarbetat, tydligt och ef-
fektivt arbetssätt som kan tillämpas för såväl stora 
som små, tekniska, organisatoriska, process- och 
digitaliseringsprojekt ska tas fram, med start under 
hösten. Projektstöd och mallar för dokumentation 
av t.ex. uppdragsbeställning, riskvärdering, plane-
ring, projektering, genomförande, uppföljning och 
utvärdering ska utvecklas, standardiseras och im-
plementeras.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-12-31

Följa framtagen investeringspro-
cess och eventuellt revidera

 Pågående

UR3-2019
Inväntar beslut från lokalgruppen.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-12-31

Kartlägga, fördjupa och utveckla 
underlaget för resultat och utfall 
som används för analys och 
framtida satsningar

 Pågående

UR3-2019
Samtliga rektorer i grundskolan har lämnat en 
första rapport för läsåret 2018/2019 gällande de 
fem fokusområden som togs fram under vårtermi-
nen 2019. De sammanfattande slutsatserna kom-
mer att presenteras för nämnden i oktober och i 
samband med årsredovisningen.

Utbildnings- och 
kulturnämnden
2019-01-01
2019-12-31

Gå över till nytt kvalitetsled-
ningssystem Stratsys

 Avslutad

UR1-2019
Övergången till nytt kvalitetsledningssystem i Strat-
sys är genomförd och verksamheterna har börjat 
använda verktyget för att göra egenkontroller och 
riskanalyser.

Socialnämnden
2019-02-01
2019-06-30

Ta fram en strategi för digitalise-
ring

 Avslutad

UR1-2019
Socialförvaltningens strategi för digitalisering är 
framtagen men ännu inte beslutad i socialnämn-
den. Strategin är godkänd i ledningsgruppen men 
eftersom tillsättning av tjänsten som e-hälsostrateg 
är vilande kommer strategin att användas i tillämp-
liga delar.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-04-30

Tydliggöra uppdrag för e-hälso-
strateg

 Avslutad

UR1-2019
Tydliggörande av e-hälsostrategens uppdrag är 
genomfört. Tillsättning av tjänsten är vilande.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-04-30
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8.4 Trygga Burlöv

Aktivitet Senaste kommentar
Utförare och ge-
nomförandeperiod

Åtgärder inom arbete för att 
återuppbygga civilförsvar i enlig-
het med SKL/MSB-överenskom-
melsen

 Pågående

UR3-2019
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och 
krigsplacering av personal fortlöper genom att ett 
antal nyckelpersoner har placerats i säkerhetsklass. 
Kommunen föreslås anmäla sitt intresse för att del-
ta i totalförsvarsövning 2020.

Kommunstyrelsen
2019-04-01
2019-12-31

Utökad kamerabevakning i Bur-
löv

 Försenad

UR3-2019
Aktiviteten är försenad. Fortsatt dialog med polisen 
för att kunna gå vidare.

Kommunstyrelsen
2019-01-01
2019-06-30

Ta fram enhetliga rutiner för 
Sekoia SoL och HSL

 Avbruten

UR3-2019
Aktiviteten är ej längre aktuell.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-06-30

Arbeta med kvalitetsregister

 Avslutad

UR1-2019
Nya rutiner har tagits fram och dessa har kommu-
nicerats med medarbetare i olika forum. Arbetet 
fortsätter för att öka registreringen i de tre kvali-
tetsregistren Senior alert, Palliativregistret och 
BPSD.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-04-30

Brukarens delaktighet i genom-
förandeplanen

 Avslutad

UR1-2019
Det går inte att validera på ett säkert sätt i verk-
samhetssystemet att brukarna varit delaktiga i 
upprättandet av genomförandeplanen. Vid de 
verksamhetsuppföljningar som har gjorts på fyra 
enheter har samtliga brukare varit delaktiga vid 
upprättandet. Det framgår dock inte på vilket sätt 
brukaren varit delaktiga – detta är ett utvecklings-
område i förvaltningen. I kvalitetsledningssystemet 
är detta en egenkontroll som enhetschefer ska 
kontrollera regelbundet.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-04-30

Säkerställa att kontaktman och 
vicekontaktman är beslutat och 
dokumenterat

 Avslutad

UR1-2019
I de verksamhetsuppföljningar som har genomförts 
i verksamheten har samtliga brukare haft doku-
menterad kontaktman och vicekontaktman regi-
strerade.

Socialnämnden
2019-01-01
2019-04-30
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:172-101

§ 144
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens målindikatorer för 2020–2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, med föresla-
gen justering av målvärdet för ”nöjd-medborgar-index – Kultur” till 62 istället för 67, samt av målvärdet 
för ”nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning” till 55 istället för 60, samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena ta fram 
jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala).

___

Ärendebeskrivning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), uppdrog kom-
munfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämp-
liga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 
0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följande indika-
torer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i 
december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 
26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Föreslagna revideringar bedöms av kommunledningsförvaltningen ligga i linje med såväl kommunens 
målprogram som helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet. Förvaltningen konstaterar 
dock att indikatorerna riktade mot den gymnasiala utbildningsverksamheten inte är etablerade i kom-
mun- och landstingsdatabasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet 
med måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indikatorns 
utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Detta innebär ett manuellt merarbete som 
nämndens verksamheter behöver ta fram fungerande rutiner för. Sammanfattningsvis ställer sig kom-
munledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 

___
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-23, § 144
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:172-101

§ 144
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens målindikatorer för 2020—2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, med föresla-
gen justering av målvärdet för ”nöjd-medborgar-index – Kultur” till 62 istället för 67, samt av målvärdet 
för ”nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning” till 55 istället för 60, samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena ta fram 
jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala).

Ärendebeskrivning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), uppdrog kom-
munfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämp-
liga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 
0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följande indika-
torer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i 
december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 
26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Föreslagna revideringar bedöms av kommunledningsförvaltningen ligga i linje med såväl kommunens 
målprogram som helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet. Förvaltningen konstaterar 
dock att indikatorerna riktade mot den gymnasiala utbildningsverksamheten inte är etablerade i kom-
mun- och landstingsdatabasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet 
med måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indikatorns 
utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Detta innebär ett manuellt merarbete som 
nämndens verksamheter behöver ta fram fungerande rutiner för. Sammanfattningsvis ställer sig kom-
munledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att målvärdet för indikatorn nöjd-medborgar-index – Kultur, ska fö-
reslås vara 63 istället för 67, samt att målvärdet för målvärdet för nöjd-medborgar-index – Idrotts- och 
motionsanläggning ska föreslås vara 55 istället för 60.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut, med ovan före-
slagna justeringar.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-17

1/6

DIARIENUMMER

KS/2018:172-101

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Göran Hofstedt 
Telefon: 040-625 61 91 
E-post: goran.hofstedt@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av utbildnings- och kulturnämndens mål och 
indikatorer

Sammanfattning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), upp-
drog kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifi-
era förslag på lämpliga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn 
och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följan-
de indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med mål-
värde 18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med 
målvärde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 

2022

Kommunledningsförvaltningen granskar föreslagna revideringar och bedömer dem utifrån de 
ursprungliga kraven i kommunens lednings- och styrsystem. Föreslagna revideringar bedöms av 
förvaltningen uppfylla dessa krav och anses därför ligga i linje med såväl målprogrammet som 
helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet för Burlövs kommun. Däremot bedöms 
föreslagna målvärdet för området kultur vida överstiga, utifrån riks – och skånesnitt samt i jäm-
förelse med närliggande kommuner, vad som anses vara en tillräcklig nivå. Kommunledningsför-
valtningen föreslår ett målvärde inom området Kultur till index 62.  

I samband med utvärderingen av föreslagna indikatorer riktade mot den gymnasiala utbildnings-
verksamheten har det dock framkommit att dessa inte är etablerade i kommun- och landstings-
databasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet med 
måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indika-
torns utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Även om det önskvärda är att 
nyttja indikatorer som redan är etablerade i exempelvis Kolada så är detta inte ett hinder i sig då 
nuvarande målprogram redan innehåller flera indikatorer som härrör från egen statistikframtag-
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ning. Det innebär dock ett manuellt merarbete som nämndens verksamheter behöver ta fram 
fungerande rutiner för.  

Sammanfattningsvis ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, 
samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena 
ta fram jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Staffanstorp och Svedala).
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Redogörelse för ärendet
Enligt gällande målprogram för perioden 2019–2022, antaget av kommunfullmäktige den 
21 maj 2018, § 45 (KS/2018:172), har fullmäktige beslutat om ett antal mål som respektive 
nämnd ska arbeta utifrån under perioden fram till 2022. Målen är formulerade som en målsätt-
ning för det resultat som ska ha uppnåtts till år 2022. Detta görs genom att samtliga mål formu-
leras utifrån ”Fram till år 2022 ska… ”. 

För att utvärdera måluppfyllelsen har det till målen kopplats ett antal indikatorer. Indikatorerna 
ska möjliggöra ett jämförande perspektiv över tid för att säkerställa utveckling i önskvärd rikt-
ning men också ge ett jämförande perspektiv. Därigenom ges underlag för att utvärdera huruvi-
da de resultat som Burlövs kommun presterar är goda nog för att uppfylla målformuleringen.  

I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), upp-
drog kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifi-
era förslag på lämpliga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn 
och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följan-
de indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med mål-
värde 18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med 
målvärde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 

2022

Nuvarande indikator för målet ”Fram till 2022 ska burlövsborna i hög utsträckning uppleva att 
de erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet” mäter hur 
många aktiviteter för barn och ungdomar som genomförs på kommunens bibliotek utslaget per 
1 000 invånare. Utbildning och kulturnämnden föreslår att indikatorn byts ut mot de nöjdhets-
undersökningar gällande kultur samt idrotts- och motionsanläggningar som tas fram genom 
statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

Undersökningen genomförs årligen varvid ett antal frågor ställs till 1 200 slumpvis utvalda med-
borgare som i dess sammansättning utgör en representativ bild av kommunens totala befolk-
ningssammansättning. Frågorna ställs på så sätt att den svarande anger dess uppfattning/upp-
levelse inom olika områden. Svaren sätts sedan ihop och presenteras utifrån ett nöjd-medbor-
gar-index. Området kultur består av tre underliggande frågor vars svar vägs ihop till ett index. 
Frågorna som ställs i medborgarunderökningen riktade på området kultur är:

Vad tror eller tycker du om … 

 … biblioteksverksamheten
 … utställnings- och konstverksamheter
 … teaterföreställningar och konserter
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Området kultur består av tre underliggande frågor vars svar vägs ihop till ett index. Frågorna 
som ställs i medborgarunderökningen riktade på området kultur är:

Vad tror eller tycker du om … 

 … öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar 
 … utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar
 … belysningen i kommunens motionsspår

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att indikatorerna i medborgarunderökningen är väl 
etablerade. Utfall finns såväl över tid som i jämförelse med andra kommuner. Även om indikato-
rerna kan anses mäta kundernas, det vill säga medborgarnas, nöjdhet går det dock inte att sä-
kerställa att de som svarar de facto nyttjar exempelvis kommunens biblioteksverksamhet. På så 
sätt är indikatorerna något trubbiga men anses ändå ge en tydlig signal gällande medborgarnas 
upplevda nöjdhet inom området.  Ytterligare en faktor gällande medborgarundersökningen som 
ofta lyfts är dess haltande svarsfrekvens. SCB bemöter detta utifrån att deras viktningsmodell 
tycks fungera väl då utfallet över tid inte kan påvisa några större hopp mellan åren. Därmed 
anses undersökningen ha den legitimitet som krävs för att säga sig representera den allmänna 
bilden inom de områden som frågorna ställs utifrån.  

En granskning av UKN:s föreslagna målvärden för 2022 utifrån nuläge talar dock för att föresla-
get målvärde för området kultur bedöms vara allt för hög för att vara realistiskt. Angivna mål-
värden ska även bedömas utifrån vilka resurser som målet skulle innebära. För att möjliggöra en 
indexökning med sju punkter kommer det troligtvis krävas stora resurser i form av omfattande 
satsningar inom området. Angivet målvärde behöver även ses utifrån övriga mål som kommun-
fullmäktige har fastställt och de prioriteringar som dessa kräver. Kommunens resultat är i dags-
läget också marginellt lägre än jämförbara snitt.  

Därav bedömer kommunledningsförvaltningen att ett utfall på index 62, i paritet med de senas-
te årens rikssnitt, är ett lämpligt målvärde för 2022. Önskvärt progressionsvärde, delmål, för 
2020 är därav index 61. 

Av UKN föreslaget målvärde för 2022 gällande idrotts- och motionsanläggningar innebär också 
en markant förbättring från senaste årens utfall. Från index 51 till önskvärt läge på index 60. 
Index 60 skulle innebära att kommunens resultat inom området ökar med nio indexpunkter och 
skulle placera kommunen i just under med rikssnitt men precis över snitt för skånesnittet. Ök-
ningen bedöms delvis kunna nås genom satsningar som redan är beslutade, exempelvis kommu-
nens nya badhus. Därav anses den föreslagna målnivån för 2022 vara möjlig att uppnå utan att 
riskera att bortprioritera satsningar inom övriga målprogrammet. 
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Vidare har utbildning- och kulturnämnden föreslagit ändrade indikatorer gällande målet ”Fram 
till år 2022 ska burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studi-
er”. För nämndens del riktar sig detta mål med tillhörande indikatorer till deras gymnasiala vux-
enutbildning samt SFI-verksamhet. Förslagna, nya, indikatorer är:

 Elever som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, andel (%)
o Nuläge: 24 %
o Målsättning 2022: <18 %
o Progressionvärde 2020: <22 %

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor
o Nuläge: 32 veckor 
o Målsättning 2022: <26 veckor
o Progressionvärde 2020: <30 veckor

Kommunledningsförvaltningen har granskat indikatorerna och dess uppbyggnad. De finns i 
dagsläget inte etablerad i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Detta medför att jämförel-
se med andra kommuner försvåras. Trots detta skulle en indikator kunna bedömas vara av så-
dan viktig att den bedöms vara användbar för uppföljning och utvärdering. Konsekvensen blir i 
dessa fall att jämförelse med andra kommuner och över tid behöver tas fram manuellt vilket, i 
detta fall, är möjligt utifrån de verksamhetssystem som används. 

Gällande jämförandeperspektivet föreslår kommunledningsförvaltningen att utbildnings- och 
kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att underlag tas fram för att ge relevanta jämförel-
ser, exempelvis med samverkanskommuner inom 5yes och eller andra jämförbara kommuner 
som är av intresse inom den ordinarie budgetuppföljningen. Utifrån detta ställer kommunled-
ningsförvaltningen sig positivt till nämnda revideringar.

 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: Ekonomichef, verksamhetscontroller
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:332-012

§ 96
Reviderade indikatorer för utbildnings- och kulturnämnden 2020-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta följande indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 
18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med mål-
värde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd medborgarindex – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag att identifiera förslag på lämpliga indika-
torer, som skulle kunna ersätta tre befintliga indikatorer.

Indikatorerna som föreslås ersättas är följande: Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av ny-
börjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs samt Ak-
tiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år.

Vad gäller de nuvarande indikatorerna för SFI och gymnasial vuxenutbildning är det flera opåverkbara fak-
torer som kan förbättra eller försämra resultatet. Därför tycker förvaltningen att det är klokt att byta till 
indikatorer som i högre grad kan påverkas av verksamhetens kvalitet och i lägre grad av opåverkbara fak-
torer.

För indikatorn som rör kultur- och fritidsaktiviteter så svarar nuvarande indikator bara på hur biblioteks-
verksamheten utvecklas.

Förvaltningens justerade förslag
Förvaltningen föreslår en förändring jämfört med arbetsutskottets förslag till indikator för kultur- och fri-
tidsverksamheten. Förvaltningens förslag innebär att Koladas Nöjd medborgarindex för Kultur respektive 
Idrotts- och motionsanläggningar ska användas. Dessa index räknas fram genom att medborgare besvarar 
följande frågor:

Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0-100, utgår från frågorna: "Vad tror 
eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverk-
samheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter?".

42



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och motionsanläggningar, skala 0-100, utgår från frå-
gorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", 
"Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" 
och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?".

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 141
Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisad ekonomisk 
plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2020–2022 samt ärendebilaga 3 re-
sultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att anslå 350 tkr till kommunstyrelsen för projektledning av fiberutbyggnaden, samt

att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärde för reviderade indikatorer 2020.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Naim 
Skenderi (S), Bengt Åström (S) och Hans-Åke Mårtensson (S), till förmån för socialdemokraternas förslag 
till budget inför kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2019.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell den 17 juni 2019, § 45, budgetramar 
för respektive nämnd.

I budgetprocessen finns möjligheten att i november månad justera budget för kommande år ‒ en så kal-
lad ventil ‒ utifrån ändrade förutsättningar såsom reform- och omvärldsförändringar. Denna möjlighet är 
reglerad i 11 kap. 10 § kommunallagen.

Sedan fullmäktiges budgetbeslut har flera händelser inträffat som har fått en påverkan på budget 2020. 
Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteprognos visar på en sämre skatteunderlagsprognos 
jämfört med den prognos som låg till grund för junibudgeten. Revideringen av skatteunderlaget bygger på 
en ändrad syn av resursutnyttjandet i Sverige och därmed sämre sysselsättningsutveckling. Mot slutet av 
2020 väntas sysselsättningen mätt i antalet arbetade timmar understiga den potentiella sysselsättningen. 
Detta indikerar en lågkonjunktur och därmed väntas skattetillväxten avmattas.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad budget 2020 med flerårsplan 
2021‒2022.

___

Yrkanden
Katja Larsson (S) yrkar avslag på första att-satsen till förmån för socialdemokraternas förslag till budget 
inför kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2019
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Katja Larsson (S) yrkar vidare bifall till övriga att-satser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag avseende fastställande av 
reviderad budget (första att-satsen), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsut-
skottets förslag.

Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag avseen-
de att-sats två och tre.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 145
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse2019-10-26
Investeringsredovisning UR3-2019 inklusive reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022
Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget 2020-2022
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2022, med nämndsmål 2020
Beräkningar av budgetramar 2020-2022
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 145
Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisad ekonomisk 
plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2020–2022 samt ärendebilaga 3 re-
sultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att anslå 350 tkr till kommunstyrelsen för projektledning av fiberutbyggnaden, samt

att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärde för reviderade indikatorer 2020.

___

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-26

1/7

DIARIEN KS/2019:6-041 
UMMER

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 
2021‒2022

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell den 17 juni 2019, § 45, 
budgetramar för respektive nämnd.

I budgetprocessen finns möjligheten att i november månad justera budget för kommande år ‒ 
en så kallad ventil ‒ utifrån ändrade förutsättningar såsom reform- och omvärldsförändringar. 
Denna möjlighet är reglerad i 11 kap. 10 § kommunallagen.

Sedan fullmäktiges budgetbeslut har flera händelser inträffat som har fått en påverkan på bud-
get 2020. Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteprognos visar på en sämre skatte-
underlagsprognos jämfört med den prognos som låg till grund för junibudgeten. Revideringen 
av skatteunderlaget bygger på en ändrad syn av resursutnyttjandet i Sverige och därmed sämre 
sysselsättningsutveckling. Mot slutet av 2020 väntas sysselsättningen mätt i antalet arbetade 
timmar understiga den potentiella sysselsättningen. Detta indikerar en lågkonjunktur och där-
med väntas skattetillväxten avmattas.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad budget 2020 med flerårsplan 
2021‒2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022 enligt i ärendet redovisad eko-
nomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2020‒2022 samt 
ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att anslå 350 tkr till kommunstyrelsen för projektledning av fiberutbyggnaden,

att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärde för reviderade indikatorer 2020, samt 

att finansiering ska ske genom minskat resultat år 2020.
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Redogörelse för ärendet
1. Revidering av budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022
Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell den 17 juni 2019, § 45, 
följande budgetramar för respektive nämnd1:

Fullmäktiges beslutade ramar för budget 2020‒2022 2020 2021 2022
Kommunstyrelsen 126 566 125 966 123 086
Miljö- och byggnämnden 4 684 4 684 4 684
Utbildnings- och kulturnämnden 587 464 602 919 614 275
Socialnämnden 327 447 324 072 326 580
TOTALT -1 046 161 -1 057 641 - 1 068 625

I budgetprocessen finns möjligheten att i november månad justera budget för kommande år ‒ 
en så kallad ventil ‒ utifrån ändrade förutsättningar såsom reform- och omvärldsförändringar. 
Denna möjlighet är reglerad i 11 kap. 10 § kommunallagen (2017:725).

Efter det att fullmäktige fastställde ramarna i juni har flera händelser inträffat som har fått en 
påverkan på budget 2020. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste skatteprognos2 
visar på en sämre skatteunderlagsprognos jämfört med den som låg till grund för junibudgeten. 
Revideringen av skatteunderlaget bygger på en ändrad syn av resursutnyttjandet i Sverige och 
därmed sämre sysselsättningsutveckling. Mot slutet av 2020 väntas sysselsättningen mätt i an-
talet arbetade timmar understiga den potentiella sysselsättningen. Detta indikerar en lågkon-
junktur och därmed väntas skattetillväxten avmattas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige beslutar att fastställa en korrige-
rad budget för 2020 med flerårsplan 2021‒2022, i enlighet med bifogad ekonomisk plan, anslag 
för nettokostnader (bilaga 1), investeringsbudget 2020‒2022 (bilaga 2) samt resultatbudget, 
finansieringsbudget och balansbudget (bilaga 3).

2. Omvärldsfaktorer
Den svenska konjunkturen har dämpats i år och bedömningen är att den svenska ekonomin är 
på väg in i en lågkonjunktur. Det syns tydliga tecken på att såväl BNP- som sysselsättningstillväx-
ten bromsar in, vilket innebär att resursutnyttjandet kommer att falla tillbaka de närmsta åren. 
Utvecklingen innebär att skatteunderlaget kommer att utvecklas i långsammare takt framöver.  

Med en mer dämpad tillväxt av skatteunderlaget blir det svårare att matcha de kostnadskrav 
som följer av den befolkningstillväxt som sker. Den reala skattetillväxten 2020 och 2021 bedöms 
endast öka med 0,5 respektive 0,3 % och kostnaden för de demografiska behoven under samma 
period kräver en real skatteökning med cirka 2 %. Effekten av det kan bli att kommuner och 
landsting kan komma att tvingas till betydande skattehöjningar om inga nya statsbidrag anslås i 
kommande budgetpropositioner.

Utvecklingen av priser och löner har varit måttlig under högkonjunkturen och bedömningen är 
att den fortsätter att utvecklas måttligt framöver, vilket innebär att Riksbankens aviserade rän-
tehöjningar troligtvis flyttas fram till slutet av 2020.

1 Observera att ramarna justerades till följd av föreslagen löne- och prisutvecklingsnivå samt på grund av 
reviderade beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster, allt enligt kommunfullmäktiges 
beslut den 17 juni 2019, § 45. Ingen revidering har dock gjorts avseende nya lärarlöner eftersom den 
processen har senarelagts.
2 Cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019‒2023
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3. Ekonomisk bedömning för Burlövs kommun
Bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren är något förändrad jäm-
fört med de bedömningar som låg till grund för budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022. Det är 
främst skatter och statsbidrag som har förändrats. 

Revideringen av skatteunderlaget pga. en minskad sysselsättningsgrad gäller även för Burlövs 
kommun. Detta kan komma att resultera i en svagare utveckling av arbetade timmar och där-
med en högre arbetslöshet. Utöver det väntas sysselsättningsgraden sjunka ytterligare i Burlövs 
kommun när fler etablerade nyanlända går ut på arbetsmarknaden. Sammantaget kan det leda 
till att skattekraften i kommunen sjunker från cirka 84 % till 83 % åren 2020 och framåt.

I SKL:s senaste skatteprognos har det skett en förändring av skatteintäkterna på grund av av-
mattningen i svensk ekonomi och till följd av en regelförändring som innebär att grundavdraget 
för personer som fyllt 65 år höjdes. Dessa förändringar innebär en negativ skatteeffekt för Bur-
lövs kommun på 4,8 mnkr år 2020. Dock gäller finansieringsprincipen när det gäller beslutad 
regelförändring, vilket innebär att kommunen kompenseras för inkomstbortfallet via inkomstut-
jämningssystemet med motsvarande 2,1 mnkr. 

Andra förändringar som har skett och som påverkar kommunens inkomster från skatter och 
statsbidrag är att den nya kostnadsutjämningen påverkar kommunen negativt. Enligt den senas-
te prognosen får Burlövs kommun 9,8 mnkr mindre i bidrag från kostnadsutjämningssystemet. 
Orsakerna är att den nya modellen premierar glesbygden mer och försämrar för mindre kom-
muner nära storstäder. 

Burlöv tappar även i LSS-utjämningen som överskattades i tidigare prognoser, vilket resulterat i 
att avgiften ökar med cirka 1,0 mnkr. För att minska effekten av den nya kostnadsutjämnings-
modellen har regeringen beslutat att de kommuner som påverkas mest ska få ett införandebi-
drag, som för Burlövs kommuns del innebär att intäkterna från statsbidragen reglerats i den nya 
prognosen med 7,7 mnkr. 

Även befolkningsprognosen överskattades när budgeten lades i juni månad och en reglering 
utifrån befolkningsutfallet per oktober månad innebär att skatteintäkterna revideras ned med 
5‒mnkr. Dock växer kommunen mer än 1,2 % i snitt över fem år, vilket kvalificerar Burlövs kom-
mun för ett införandebidrag som enligt beräkningar bör uppgå till 8,8 mnkr år 2020. 

Samtliga dessa förändringar med undantag för införandebidraget slår igenom åren 2021 och 
2022. Detta innebär att samtliga år har lägre intäkter från skatter och statsbidrag jämfört med 
fastställd budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022.

Vidare bedöms de finansiella posterna utvecklas sämre jämfört med fastställd budget i juni 
2019. Orsaken är bland annat att kommunen enligt planerad investeringsvolym kommer att 
behöva ta upp lån tidigare jämfört med tidigare bedömningar. Dessutom beräknas utvecklingen 
för avsatta medel för pensioner och avsättningen för Södra stambanan bli sämre. 

Det finns även en del tidigareläggningar av investeringar, vilket beräknas få konsekvenser på 
kommande års avskrivningar. Bedömningen är dock att de ekonomiska förutsättningarna för 
Burlövs kommuns är fortsatt goda, men att det finns en liten risk för att de finansiella målsätt-
ningarna för perioden 2020‒2022 inte uppfylls, eftersom resultatnivån justeras ned från 
18,4 mnkr till 15,1 mnkr, samtidigt som en av kommunens största nämnder uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på 5,8 %, vilket motsvarar cirka 18,5 mnkr.
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4. Reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Efter att budget 2020 fastställts den 17 juni 2019 har tilläggsanslag tillkommit och ombudgete-
ringar gjorts. Det handlar om revidering av tilläggsanslag för tidigare rapporterade löneökningar 
och kompensation till nämnderna för ändrade principer avseende IT-arbetsplats som tjänst. Det 
handlar även om att kommunstyrelsen tilldelas fullständigt ansvar för de förtroendevaldas surf-
plattor och kommunens alla licenser för planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. 

Det handlar även om att fullmäktige återtar anslag för lokalhyror avseende Grönebo förskola då 
verksamheten har flyttat till tillfälliga lokaler vid Lillevången. Dessutom görs en justering av kost- 
och städenhetens budget så att den blir en riktig resultatenhet där intäkter och kostnader mat-
chas i budget, vilket innebär att medel omfördelas till övriga nämnder. Vidare justeras budgeten 
med ett tillfälligt anslag för en projektledare under tiden fiberutbyggnaden pågår i kommunen.

Utöver detta har justeringar gjorts för att pensioner minskar jämfört med tidigare beräkningar, 
för internleasing och för kapitalkostnader för fiberverksamheten som väntas öka. Samtidigt har 
posten oförutsedda kostnader justerats med samma belopp som det anslag kommunstyrelsen 
får pga. behovet av en projektledare inom fiberverksamheten. Kommunens avskrivningar revi-
deras upp till följd av att fiberverksamheten prognostiseras göra fler investeringar än de bedöm-
ningar som gjordes i samband med fastställd budget. Förändringarna påverkar verksamheternas 
nettokostnader och har justerats i den reviderade budgeten. 

Utöver detta har den rådande konjunkturen samt den förväntade befolkningstillväxten resulte-
rat i att skatteunderlaget minskar jämfört med tidigare bedömningar. Alla förändringar i den 
reviderade budgeten går att finansiera fullt ut via kommunens intäkter från skatter och stadsbi-
drag samt finansiella överskott. 

Av den ekonomiska planen nedan framgår förändringar i förhållande till den budget som antogs 
i juni 2018. Följande föreslås: 

Ekonomisk plan UR3-2019 inkl. reviderad budget 2019 med flerårsplan 2020‒2021 

Prognos 
2019

Fastställd 
budget 2020

Reviderad 
budget 2020 2021 2022

Resultatbudget:
Nettokostnader -959,2 -1 041,4 -1 040,3 -1 082,8 -1 120,7
Avskrivningar -55,5 -47,9 -49,2 -65,2 -74,6
Verksamhetens netto-
kostnad

-1 014,7 -1 089,3 -1 089,5 -1 148,0 -1 195,3

Skatter, statsbidrag 1 030,8 1 064,5 1 057,5 1 084,4 1 121,2
Anpassning befolknings-
prognos

0 30,2 25,3 82,5 98,0

Välfärdsmiljarder 11,0 7,6 7,6 0,0 0,0
Förändringar i utjäm-
ningssystemet

0 -1,7 8,9 -3,0 -3,0

Finansiella poster 8,3 9,6 6,6 4,8 3,6
Uppräkning avtal Södra 
stambanan

-2,6 -2,5 -1,3 -1,3 -1,3

Årets resultat 32,8 18,4 15,1 19,4 23,2
Jämförelsestörande poster:
Exploateringsöverskott 12,4 16,4 23,5 16,6 8,5
Reavinst fastighetsför-
säljning

7,1
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Prognos 
2019

Fastställd 
budget 2020

Reviderad 
budget 2020 2021 2022

Utdelning konkurs, 
Svenshögskolan

6,0   

Reavinster och orealise-
rade vinster

23,7

Inlösen pensionsskuld -100,0
Årets resultat inkl. jäm-
förelsestörande poster

15,6 34,8 38,6 36,0 31,7

Finansieringsbudget:
Årets resultat exkl. rea-
vinster m.m.

32,8 18,4 15,1 19,4 23,2

Justerade ej likvidi-
tetspåverkande poster

95,1 49,2 46,2 61,4 70,7

= kassaflöde från den 
löpande verksamheten

127,9 67,6 61,3 80,8 93,9

Övrigt:
Nettoinvesteringar -69,7 -204,3 -155,4 -364,6 -180,8
Försäljning mark och 
fastigheter

14,2 0 0  

Exploateringsverksamhet 8,5 16,4 22,1 16,6 8,5
Medelsförvaltning åter-
investeringar

-2,5 -5,5 -1,5 -1,5 -1,5

Bidrag Trafikverket stam-
banan

0 -76,0 -77,2  -52,3

Inlösen medelsplacering 
avtal Trafikverket

67,0 76,0  52,4

Inlösen pensionsskuld 71,0
Lån till VA SYD -99,9
Amortering till VA SYD -10,0 -30,0 -20,0 -23,0 -20,0
Utdelning konkurs 
Svenshögskolan

3,0 4,2 3,7 4,6 5,0

Likviditetsförändring 115,9 -151,6 -167,0 -287,1 -94,8
Likvida medel:
- vid årets början 277,1 353,2 393,0 226,0 277,1
- vid årets slut 393,0 201,6 226,0 -61,1 393,0

I uppföljningsrapport 3-2019 framgår det att årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 
beräknas hamna på en nivå som motsvarar 3,1 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. 
Detta resultat stärker kommunens likviditet och skapar bra förutsättningar för en ekonomi i 
balans kommande år. Samtliga nämnder med undantag för socialnämnden aviserar ett över-
skott i förhållande till budget i uppföljningsprognos 3-2019. 

Inom socialnämnden har vård och äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg under året haft 
svårigheter att anpassa sina kostnader till gällande budget. En handlingsplan har upprättats för 
att komma till rätta med delar av underskottet inom berörda verksamheter. Föreslagna åtgärder 
bedöms dock inte bidra till några resultatförbättringar 2019 eftersom underskottet fortsatt ökar 
jämfört med budget. Därmed är nuvarande bedömning att nämnden under 2020 inte har en 
balanserad budget. Positivt är dock att nämnden inom hemtjänst och hemsjukvård har påbörjat 
ett omstruktureringsarbete och införskaffat ett planeringsverktyg som ska bidra till en effektiva-
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re planering och ledning av tillgängliga resurser, vilket väntas bidra till en effektivare verksam-
het. Bedömningen kvarstår dock att det inom nämndens respektive verksamhetsområde fort-
satt behövs en tydligt specificerad handlingsplan som kompletteras med nya konkretiserade åt-
gärder som följs upp regelbundet.

Den kraftiga befolkningsökningen som prognostiseras ske i Burlövs kommun kommande år kan 
få konsekvenser om det visar sig att det sker förändringar inom de åldersgrupper som ökningar-
na sker i förhållande till den planering som budget 2020 med flerårsplan har utgått från. 

Med utgångspunkt från detta föreslås dock ingen ökad avsättning till kommunens anslag för 
oförutsedda kostnader, då anslaget uppgår till cirka 1,5 % av intäkter från skatter och statsbi-
drag för åren 2020‒2022 och därmed bör räcka för att parera eventuella kostnadsökningar un-
der förutsättning att socialnämnden lyckas bromsa kostnadsutvecklingen.

Inom kommunstyrelsens verksamhet för bredbandsutbyggnad har förseningar i utbyggnaden 
bidragit till att behovet av en deltidsprojektledare kvarstår under åren 2020‒2021. Om det till-
fälliga anslaget återförs till fullmäktige kommer det inte att finnas någon som kan driva utbygg-
naden, vilket skulle riskera att målet för fiberutbyggnaden ‒ att fibernätet ska vara utbyggt se-
nast år 2025 så att 100 % av hushållen, företagen och de kommunala verksamheterna i Burlövs 
kommun har till gång till bredband med en hastighet av 1 Gbit/s ‒ inte blir uppfyllt. För att kom-
ma till rätta med detta finns det ett behov av att tillskjuta ett tillfälligt anslag på cirka 350 tkr, 
vilket är möjligt på grund av att posten oförutsedda kostnader är tillräckligt stor för att garante-
ra att kommunens finansiella målsättning uppnås.

Även effekterna av förändringar inom investeringsvolymen bör lyftas in i budgeten då de beräk-
nas få konsekvenser på kommunens avskrivningskostnader. Bland annat ökar avskrivningarna, 
exempelvis till följd av att utbyggnaden av fiber har gått fortare under 2019 och att ombyggna-
tionen av Repslagaregatan har tidigarelagts. Sammantaget förväntas avskrivningskostnaderna 
utifrån beviljade investeringar minska med 1,1 mnkr år 2020 och 0,2 respektive 1,6 mnkr år 
2021 och 2022.

Den förändrade skatteprognosen från SKL är en viktig parameter att lyfta in i budgeten då den 
tillsammans med en förändrad befolkningsutveckling väntas generera 1,3 mnkr lägre jämfört 
med den fastställda budgeten. 

Även kommunens finansiella poster bör revideras ned till följd av att avkastning på placerade 
medel väntas minska som ett led i en mer volatil börs. Detta, sammantaget med ändrade redo-
visningsregler, beräknas ge ändrade förutsättningar och kommunens budget för finansiella pos-
ter bör revideras ned från 9,6 mnkr till 6,6 mnkr till följd av en förväntad lägre avkastning i för-
hållande till fastställd budget.   

Sammantaget beräknas dessa förändringar leda till att verksamhetens nettokostnader ökar med 
0,2 mnkr samtidigt som intäkterna från skatter och statsbidrag och finansiella poster minskar 
med 3,1 mnkr jämfört med fullmäktiges fastställda budget för 2020. 

Kommunens beräknade nettoinvesteringar beräknas minska från 204,3 mnkr till 155,4 mnkr, 
huvudsakligen beroende på framflyttade investeringar kopplade till bygget av nya Burlövsbadet. 

Utlåningen till VA SYD beräknas minska från 30,0 mnkr till 20,0 mnkr beroende på en ny likvidi-
tetsplan. Vidare beräknas exploateringsöverskottet bli högre till följd av att försäljningen av 
Stora Bernstorp 2 beräknas ske under 2020, vilket bidrar till en likviditetsökning på 7,1 mnkr. 
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Sammantaget beräknas kommunens likvida medel vid 2020 års slut öka från 393 mnkr till 
226 mnkr, dvs. en minskning med 167 mnkr. I jämförelse med fullmäktiges fastställda budget i 
juni 2019 är detta en likviditetsökning med 14,4 mnkr.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-26
Investeringsredovisning UR3-2019 inklusive reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021‒2022
Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2022, med nämndsmål 2020
Beräkningar av budgetramar 2020‒2022

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Avvikelse Nytt anslag Ombudg Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Kalkyl Kommentar
2018 20109 2019 tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier  73,1 225 500 798,1 0,0 798,1 500,0 225,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 350,0 400,0 400,0 400,0 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 3652,2 -706,8 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 4833,7 2000 706,8 7 540,5 0,0 7 540,5 1 622,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 Två fordon till kom.tekn, 706 tkr
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 600,0 Blev dyrare än beränat
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 4090,6 2000 6 090,6 0,0 6 090,6 1 368,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 Bör avslutas
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 Bör avslutas

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 8 218,7 1 200,0

Projektledning Rejlers 1,8 mnkr. Utbyggnad av S bernstorp och Bernstorp syd, område 13 avser 3 mnkr, Arlövsvägen 5,
områden 5 avser 1,1 mnkr. Trädgårdsbyn område 1, ca 500 tkr. Område 8 hantverkargatan 100 tkr, Arvidiosväg område 9
avser 110 tkr. Övriga områden 100 tkr samt efteranslutning villor 200 tkr

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 173,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering) 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0

summa 8 997,4 7 877,2 500,0 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 4 125,0 4 125,0 4 125,0 10 215,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0 För att klara av hela fin hela året halverar vi. Måste utreda företagsdiskussion kring Fiber, halverar varje år
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0 För att klara av hela fin hela året halverar vi. Måste utreda företagsdiskussion kring Fiber, halverar varje år

summa 8 997,4 7 877,2 500,0 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 8 500,0 7 825,0 8 125,0 10 215,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
6000 10 060 16 703 Inköp av programvara mallan/slutlagring e-arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
6000 21500 16 701 Inventarier fysisk och teknisk planer 20 20,0 0,0 20,0 20,0
6000 26100 16 701 Miöj- och Hälsoskydd, Myndighet 20 20,0 0,0 20,0 20,0

summa 140,0 0,0 140,0 40,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Nya ej beslutade 
Digitalaisera byggarkivet 500,0 500,0

summa 8 997,4 7 877,2 540,0 140,0 0,0 140,0 40,0 600,0 500,0 0,0 100,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 3 400,0 4 000,0

Ingemar projektleder detta och investeringen kommer genomföras under 2019. Har kontaktat VA SYD för att se om de ska
dra
 nya ledningar. Man ska smalna vägen och bygga naturliga farthinder samt bygga cykelvägare. Projektering i år för ca 500 tkr
resten nästa år, 2020. Måste göras eftersom området är klart

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan  2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0 2 479,0
Påbörjas under 2019, Ingmar ska vara projektledare för detta Under 2019 kommer projektering ske, måste föra en dialog
med VASYD innan. Här ska till en cykelväg och råkantssten

3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0 Blir ingen medfiin för detta

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0

Nytt ek möte 13 april, Vi har krediterat några fakturor pga att vi bestridit fakturor pga att vi inte godkänt vissa fakturor. Avser
totalt 3,5 mnkr som Barslund håller i ekonomiska krav mot Burlövs kommun. Ca 1,5 mnkr kvarstår att betala för detta
projekt. Vid en förlikning kommer vi troligtvis betala 2,5 mnkr. Därefter ligger projektet vilande fram till fas 2. Kostnaden
uppskattas till 11 mnkr 2024. Handlar om att plantera träd, asfalt för en cykelväg över bron samt slitlager mm

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0 Ingen merfinansiering utöver det vi fått
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0 Inga kostnader i år
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen  -400,0 400,0 Är ett exploateringsprojekt, ska byggas en cykelväg till en kostnad på 400 tkr. Görs inte 2019

3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 485,8 2 000,0
Systemhandlingar till en upphandling har påbörjats, systemhandlingar för ca 500 tkr. Genomförandet nästa år, 2020. Handlar
om att göra parkyta mm. Detta görs utan Trv eftersom de redan är klara med sin del

3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1 Inget de närmsta åren
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 2 000,0 1 114,0 Bullervall mot E6, resten planeras påbörjas under 2020 och avslutas under 2021
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4 Ligger långt fram i tiden, kommer göras efter att spåren har lagts, ca 2024
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3 Ligger långt fram i tiden, kommer göras efter att spåren har lagts, ca 2024

3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
behöver utredningspengar i år, ca 400 tkr för att göra utredning kring höjder. Byggnation sker tidigast 2022, pengarna
kommer dock inte räcka för det

3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4 Ej aktuell förrän 2023
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4 Påbörjas tidigast 2021
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8 Kommer först när man byggt den tredje bron på E6 vilket kommer ske tidigast 2021
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 2 700,0 Blir en kortare kulvert och ett öppet dike, Julia har förhandlat
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Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 150,8 Ev inköp 2019.
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0 755,0 Aktuellt först med utbyggnaden av kv Hanna vid gamla Jimmys tryckeri vilket sker 2020
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0 Sker tidigast 2020, EON vill ha 225 tkr. Trv behöver komma överens om vilka höjder ledningen ska ligga på
3800 24 900 13 327 Belysningsätgärder Ligusterstigen 160,0 160,0

13 328 Övergångställe samt beslysning Lyckö äng 280,0 281,0
13 329 Belysningsätgärder  900,0 900,0

Övergånsställe & Busshållsplats  Lundavägen/kronetorp 1 500,0 0,0 1 500,0 1 300,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 1500 3000 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 102,0 1 400,0
Hittills i år 615 tkr. Gamla investeringar för 450 tkr kvarstår att betalas i år. Vidare kommer man göra en ombyggnad av en
lekplats
 1235 tkr. Man behöver revidera lekplatsplanen för att kunna följa nästkommande år3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0 27,0 Ska avslutas, inga kostnader

3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0 -23 000,0

Tre tomter kvar att sälja, samma köpare (RED). Deras avtal går ut nästa år. Kommer sälja en av tomterna 2019. pris 1000
kr/m2. Totalt finns 40000 m2, i år säljer vi ca 23000 m2 till ett pris på 23 mnkr. År 2020 planeras nästa tomt säljas, pris 17
mnkr. Finns ytterligare en tomt på S Bernstorp som är på 8500 m2, svår att sälja, trolig försäljning 2021 till 8,5 mnkr

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0 200 tkr för trädplantering i närområdet S Bernstorp. Vi kommer få pengar för detta

3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0 -200,0 -1 600,0

Vi kommer få ett exploateringsbidrag på 200 tkr för trädplantering vid Stora Bernstorps närområde.
Detaljplan har ej vunnit laga kraft än, ska upp till Kf 25 mars. Övergår till Industrimark och då säljer vi till Vackernojsen till ett
pris på 900 kr/m2. total intäkt 1,6 mnkr

3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0 Fastighetsreglering har tillkommit förra året
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7 -13 340,0 Försäljning till BBAB för 10,4 mnkr avser kv Ugglan samt 3,8  mnkr avser parkeringshuset
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0 1 350,0 Sanneringskostnad där vi inte är överens med vem som ska ta den kostnaden, vi eller Bonum. Avser Åkarp 7:221
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 436,2 400,0 0,0 Återplantering av träd vid Sege, avser ca 5 träd på 50 tkr

3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -7 269,9 -4 750,0
två tomter har redan sålts under 2019 för 4839,9 tkr. Kommer sälja ytterligare en tomt för 900 kr/m2 till ett belopp på 2070
tkr

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0 9 832,6
Kvarstår kostnader för allmänplatsmark. Verkar inte som att det kommer några kostnader i år, mycket kvarstår. Trolig
kostnad 4,5 mnkr 2019 och 4,5 mnkr år 2020

3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 500,0 -4 500,0 -9 428,3 Följer ovan
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 200,0 1 400,0 Kvarstår slitlager som ska ske år 2020, avser en kostnad på 1,2 mnkr

3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 200,0 -1 400,0
Vi ska debitera 115 tkr (våra proj.kostnader) Vidare har kommunen tagit några kostnader på 315 tkr som hamnat i projektet
men ska ligga under det egna underhållet. Vidare ska vi vidarefakturera 1,2 mnkr

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0 13 100,0 1 200,0
Offert från White, systemhandlingar på ca 1 mnkr, offerten kommr in 31/3. Arbetet kommer påbörjas tidigast 2020 och pågå
under 2021

3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -720,0 -8 110,0 Magnolia ska betala 20%, BBAB 40%. Vidare kommer vi fakturera 60% av kommunens arbetsinsats
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 500,0 300,0 Asfalt och gatustenar ska tas bort, vi ska göra om en cykelväg till bilväg. Total kostnad 400 tkr
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0 Räknar med att kunna sälja för 2 tkr/m2, vi har två tomter på totalt 800 tkr

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter  4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 500,0 1 750,0
Dörrautmatik i stora sess kostnad ca 200 tkr. Kommer även installeras toalettrullehållare för 50 tkr. Vidare kommer det göras
 en tillgänglighetsinventering för 150 tkr där man vill köpa in konsulttimar

3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0 Inventering är genomförd och samtliga medel kommer förbrukas, 126 tkr. Denna avslutas 2019
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 1268,3 1000 2 268,3 0,0 2 268,3 209,0 1 000,0 Solskydd Östra Dalslund, 97 tkr samt lekutrustning Dalslunds fsk 112 tkr.

3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 10 000,0 8 899,2 12 500,0

Fas 2 avslutas, 17 juni tas beslut om man går över till Fas 3-4, inväntar KF beslut om att bygga badet. Då ska bygget dra igång
med bla systemhandlingar. Hittils i år ligger kostnaden på 1,3 mnkr. Estimerad kostnad om det blir ett positivt beslut från KF
blir kostnaden ca 10,1 mnkr. När vi är klara med systemhandlingar den 17 juni ska projektet avslutas och ett nytt projekt för
själva bygget ska startas. OBS! Johan döljer visa delar i budgeten för att NCC tror att de kan förbruka hela budgeten

3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 150,0 1 200,0 Kylmaskinsbyte kostar 700 tkr, tillkommer ventiler och shuntpumpar för 400 tkr
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 3 400,0 4 700,0 Upphandling ska ut, enl Hussien räcker inte pengarna. Vi behöver dock inte byta alla fönster eftersom vissa fönstter är ok.

Ska inte bli dyrare än 4,7 mnkr3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3  1 500,0 0,0 1 500,0 1 558,0 1 500,0 Inventering är genomförd och samtliga medel kommer förbrukas, 1,5 mnkr under 2019
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Offert på Svenshögs fsk och Havrens fsk, våra problemområden. Kan eventuellt finnas utrymme till Harrakärs fsk också

Kostnad ca 300 tkr per fsk. Total kostnad ca3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 Finns med i ovan lekplatsplan, ska vara noll eftersom kostnaden ligger ovan
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED,  1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Ska ta fram en plan på var det ska bytas ut.
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0 200,0 Skylltar om 70 till 60 och kommer kosta 100 tkr. Därefter ska små justeringar göras för 50 tkr
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0 Avvakta denna till september beroende på vad som händer med verksamhet, ska den läggas ut eller inte. Troligt ingen inv
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0 1 000,0 Ej aktuellt, inväntar utredning från Kilvägen. Handlar om risuppläg vid stålverk segedal
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0 Anpasssning av ytor till fsk och lokaler. Avser kök, lekredskap, larm, staket, bygglov osv

Moduler till Tågarpsskolan 800,0 0,0 800,0 793,3 Kommer beslut i KF 25 mars
Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 0,0 13 000,0 100,0 11 900,0 1 000,0 Kommer beslut i KF 25 mars

3900 91 010 13 709 Lådbilsbacke 250 250,0 0,0 250,0 230,0
3900 91 010 13 226 Grönebo fsk (Arlöv 6:22) 12 580,0 0,0 12 580,0 12 580,0

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,7 8 719,8 -6 012,8 4 167,8 -2 249,7

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3  1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED,  1 500,0
Reklamskyltar, Burlövs kommun 800,0
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Uppförande av ny badanläggning 100 000,0 200 000,0 Utgår från kalkyl som presenterades på styrgruppsmöte i maj 2019, innebär en revidering av priset med 50 mnkr
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0 Ny investeing för mark runt det nya badet

summa 0,0 0,0 250,0 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,7 118 119,8 212 237,2 4 527,8 -2 249,7

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid  106,9 400 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0 400,0

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

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

summa 106,9 400,0 250,0 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0 400,0

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
7000 92 070 17 701 Inventarier -668,9 2500 1640 3 471,1 0,0 0,0 3 471,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
7000 92 070 17 702 Verksamhetsanknytna förändr 170,1 500 670,1 0,0 0,0 670,1 500,0 500,0 500,0

summa 4 141,2 0,0 0,0 4 141,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 500,0

Nya ej beslutade 
Paveljonetablering med anledning av ny skola på Kronetorp 0,0 Ansökt 2,9 mnkr. De får noll, Nämnden har inte levererat tillräckliga uppgifter för att fatta beslut på. De får återkomma när det blir aktuellt
Kronetorpskola F-6 - byggkostnad 100 000,0 107 000,0 Bygget påbörjas med projektering under hösten 2019, medel motsvarande 13 mnkr avsatta. Bygget klart maj 2023
Ny förskola i Arlöv - Grönebo 22 000,0 22 000,0
Inventareri ny fsk i Arlöv - Grönebo 1 200,0

summa -285,0 3 800,0 1 890,0 4 141,2 0,0 0,0 4 141,2 3 000,0 125 000,0 133 200,0 2 500,0

SOCIALNÄMND
8010 92 080 18 701 Inventarier  -521,5 1000 478,5 0,0 478,5 800,0 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0 1 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 1 200,0 1 300,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Nya ej beslutade 
Arkiv - byte av hyllor 0,0 Ansökt om 250 tkr, de får noll. Detta ska nämnden hantera inom befintligt anslag för inventarier
Verksamhetsanpassning av lokaler 0,0 0,0 0,0 Ansökt om 500 tkr, de får noll. Detta ska hanteras av fastighet, via deras underhållsbudget. Alternativt genom omdisponering från drift till investering
Nytt IFO hus 1 000,0 25 000,0

summa -636,4 5 300,0 1 890,0 1 478,5 0,0 1 478,5 1 200,0 1 300,0 2 000,0 26 000,0 2 000,0

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

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

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt
KS: Ny f-6 skola i Åkarp 15 000,0
KS: Ny fritidsgård i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0 Utgår då förslaget är att hyra i stället för att bygga
UKN: Inventarier - Ny Fritidsgård i Arlöv 1 500,0 0,0 0,0 Utgår då förslaget är att hyra i stället för att bygga

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 0,0 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLF 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 8 500,0 7 825,0 8 125,0 10 215,0
Miljö- och byggnämnden 140,0 0,0 140,0 40,0 600,0 500,0 0,0 100,0
Kommunstyrelsen - Kommunteknik och fastigheter 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,7 118 119,8 212 237,2 4 527,8 -2 249,7
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Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 1 700,0 400,0 400,0 400,0
Barn och utbildning 4 141,2 0,0 0,0 4 141,2 3 000,0 125 000,0 133 200,0 2 500,0
Social 1 478,5 0,0 1 478,5 1 200,0 1 300,0 2 000,0 26 000,0 2 000,0
Övrigt 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
Oförutsett
TOTALT 292 548,6 -90 157,6 361 925,0 48 459,5 133 219,8 347 962,2 172 252,8 27 965,3

varav
Bruttoinvestering 76 367,9 161 849,8 365 112,2 181 252,8 81 515,6
markförsäljning -14 156,7 1 350,0 0,0 0,0 -11 950,0
investeringsbidrag -7 089,0 -6 475,0 -550,0 -500,0 -12 551,3
förs exploateringsmark -7 098,9 -24 605,0 -17 000,0 -8 500,0 -29 376,0
explaoteringsutgift 436,2 1 100,0 400,0 0,0 327,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 48 459,5 133 219,8 347 962,2 172 252,8 27 965,3
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varav
Bruttoinvesteringar 76 367,9 161 849,8 365 112,2 181 252,8 81 515,6
markförsäljning -14 156,7 1 350,0 0,0 0,0 -11 950,0
investeringsbidrag -7 089,0 -6 475,0 -550,0 -500,0 -12 551,3
förs exploateringsmark -7 098,9 -24 605,0 -17 000,0 -8 500,0 -29 376,0
explaoteringsutgift 436,2 1 100,0 400,0 0,0 327,0
minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(kontrollsumma) 48 459,5 133 219,8 347 962,2 172 252,8 27 965,3
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - KLF

3100 92 030 13 701 Inventarier  298,1 0,0 298,1 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 3 652,2 0,0 3 652,2 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 6 833,7 0,0 6 833,7 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 1 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 200,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10 215,0

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 4 000,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan  2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen  -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0
3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 1 400,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 27,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst0,0 0,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0
3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter  4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 750,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 160,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 1 000,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3  1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED,  1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag)200,0 0,0 200,0 200,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0
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summa 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 249,7

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt Kommunteknik och fastigheter 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

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

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

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt MBN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
5000 30 010 15 701 Inv kultur o fritid  506,9 293,1 213,8 400,0

summa 506,9 293,1 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

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

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt UKN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 inkl reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat  Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 019

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

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Nya ej beslutade

Total nya äskanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt SN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2014 2015 2016 2017 2018 2 017 2 018 2 019 2 020
Bruttoinvisteringar 146598 173619,5 38910,3 25855,5
Investeringsbidrag -28229 -17471,9 -1020 -1020
Nettoinvesteringar 99,9 92,2 85,9 98,8 83,5 118369 156147,6 37890,3 24835,5

Avskrivningar 45,9 49,7 52,4 52,4
Ränta 2,1 2,7 0,7 0,4
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Budget 2020-2022 Bilaga 3
RESULTATBUDGET, FINANSIERINGSBUDGET, BALANSBUDGET
SPECIFIKATION FINANSIELLA POSTER

- = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr

Prognos Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Finansiella poster:

Skatteintäkter 698 102,0 739 022,0 819 588,0 863 835,0
Allmän kommunalskatt, enl SKL 705 695,0 716 315,0 737 088,0 765 835,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 25 300,0 82 500,0 98 000,0
Beräknad slutavräkning 791,0 -2 593,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig -8 384,0 0,0 0,0 0,0

Generella statsbidrag och utjämning 343 721,0 360 295,0 344 346,0 352 362,0
Inkomstutjämning 266 806,0 273 785,0 281 687,0 292 685,0
Kostnadsutjämning 59 386,0 51 601,0 52 041,0 52 459,0
Förändringar i utjämningssystemet 8 900,0 -3 000,0 -3 000,0
Regleringsavgift 12 883,0 19 219,0 22 452,0 19 363,0
Utjämning LSS-kostnader -35 323,0 -38 368,0 -38 695,0 -39 006,0
Kommunal fastighetsavgift 28 829,0 29 861,0 29 861,0 29 861,0
Införande bidrag 0,0 7 722,0
Välfärdsmiljarder 11 140,0 7 575,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 8 459,0 6 968,0 6 741,0 6 983,0
Räntor medelsplacering 1 349,0 1 062,0 190,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 55,0 55,0 55,0 55,0
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 2 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Utdelning aktier/andelar 1 218,0 620,0 620,0 620,0
Borgensavgifter 2 345,0 2 448,0 2 498,0 2 550,0
Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest 804,0 1 083,0 1 678,0 2 058,0
Utdelning pensionsfonden 188,0 200,0 200,0 200,0

Finansiella kostnader -95,0 -95,0 -1 595,0 -3 095,0
Ränta upplåning -1 500,0 -3 000,0
Övriga räntekostnader -95,0 -95,0 -95,0 -95,0
Uppräkning Banverksavtalet

Ränta pensionsåtaganden -102,0 -263,0 -304,0 -292,0
Ränta förmåner intjänade 1998- -102,0 -263,0 -304,0 -292,0

(summa finansiella poster) 8262,0 6610,0 4842,0 3596,0
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Bilaga 3 (2)
RESULTATBUDGET Prognos Budget Plan Plan
1000-tal kr   Löpande priser 2019 2020 2021 2022

Driftbudgetens intäkter 221 442,0 225 870,8 230 388,3 234 996,0
Driftbudgetens kostnader -1 180 642,0 -1 266 153,8 -1 313 225,3 -1 355 655,0
Avskrivningar  -55 500,0 -49 200,0 -65 200,0 -74 600,0
Verksamhetens nettokostnad -1 014 700,0 -1 089 483,0 -1 148 037,0 -1 195 259,0

Skatteintäkter,netto 698 102,0 739 022,0 819 588,0 863 835,0
Generella statsbidrag 343 721,0 360 295,0 344 346,0 352 362,0
Finansiella intäkter 8 459,0 6 968,0 6 741,0 6 983,0
Finansiella kostnader -197,0 -358,0 -1 899,0 -3 387,0

Uppräkning avtal S Stambanan -2 600,0 -1 300,0 -1 300,0 -1 300,0
Årets resultat exkl reavinster 32 785,0 15 144,0 19 439,0 23 234,0

Jämförelsestörande poster
-exploateringsöverskott 7 200,0 23 505,0 16 600,0 8 500,0
-reavinst fastighetsförsäljning 14 156,0
-reavinst omsättningstillgångar 61 850,0
-orealiserade vinster/förluster -38 199,0 4 400,0 4 500,0 4 600,0
-inlösen av pensionsskuld -100 000,0
-utdelning konkurs Svenshögskola 6 500,0

Årets resultat inkl reavinster -15 708,0 43 049,0 40 539,0 36 334,0

FINANSIERINGSBUDGET Prognos Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat exkl jämföreslestörande poster 32 785,0 15 144,0 19 439,0 23 234,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
  Av- och nedskrivningar 55 500,0 49 200,0 65 200,0 74 600,0
  Periodisering Pendlarstation 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
  Avsättningar, netto 3 300,0 700,0 700,0 700,0
 Upplösning investeringsbidrag -1 000,0 -1 100,0 -1 100,0 -1 100,0
Förändring kortfristiga fordringar -3 400,0 1 000,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 1 440,0 -275,0 0,0 0,0
Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) 38 200,0 -4 400,0 -4 500,0 -4 600,0
Medel från den löpande verksamheten 127 900,0 61 344,0 80 814,0 93 909,0

INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar -76 400,0 -161 900,0 -365 200,0 -180 700,0
Investeringsbidrag 6 700,0 6 500,0 550,0
Exploateringsverksamhet 8 500,0 23 500,0 16 600,0 8 500,0
Försäljning fastigheter mm 14 200,0 -1 400,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -47 000,0 -133 300,0 -348 050,0 -172 200,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Pensionsmedel, infrastrukturmedel -2 500,0 -1 500,0 -1 500,0 -1 500,0
Lån till VA-Syd/kommuninvest -7 000,0 -16 300,0 -18 400,0 -15 000,0
Försäljning fonder (S Stambanan) 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning konkurs Svenshögskola 6 500,0
Bidrag till Trafikverket -77 200,0 -52 300,0
Inlösen medelplacering Trafikverket 67 000,0 52 400,0
Inlösen medelplacering Pension 71 000,0
Inlösen pensionsskuld -100 000,0
Medel från finansieringsverksamheten 35 000,0 -95 000,0 -19 900,0 -16 500,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 115 900,0 -166 956,0 -287 136,0 -94 791,0
Likvida medel vid årets början 277 100,0 393 000,0 226 044,0 -61 092,0
Likvida medel vid årets slut 393 000,0 226 044,0 -61 092,0 -155 883,0

BALANSBUDGET Bokslut Prognos Budget Plan Plan
TILLGÅNGAR 2018 2019 2020 2021 2022
Anläggningstillgångar 1 100 700,0 1 128 556,0 1 258 956,0 1 577 356,0 1 698 456,0
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Bidrag till statlig infrastruktur 12 900,0 11 825,0 10 750,0 9 675,0 8 600,0
Omsättningstillgångar 621 025,0 588 976,0 508 525,0 231 889,0 147 798,0
(varav likvida medel 31/12) (277 100,0) (393 010) (247 105) (110 819) (30 094,0)

SUMMA TILLGÅNGAR 1 734 625,0 1 729 357,0 1 778 231,0 1 818 920,0 1 854 854,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 364 025,0 1 348 317,0 1 391 366,0 1 431 905,0 1 468 239,0
(varav resultatutjämningsreserv) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0) (49 300,0)
Avsättningar 133 900,0 137 200,0 137 900,0 138 600,0 139 300,0
Långfristiga skulder 57 500,0 63 200,0 68 600,0 68 050,0 66 950,0
(varav förutbetald intäkt) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0) (54 400,0)
Kortfristiga skulder 179 200,0 180 640,0 180 365,0 180 365,0 180 365,0

SUMMA EGET KAPITAL AV-
SÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 734 625,0 1 729 357,0 1 778 231,0 1 818 920,0 1 854 854,0

Soliditet 78,6% 78,0% 78,2% 78,7% 79,2%
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Tabell Attraktiva Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF -mål 
2022

2020

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

>64 62

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

>23 >23

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

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

>58 57

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

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%)

>45 >45

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

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

>80 77

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

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

>70 67

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

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

Brukarundersökning äldreomsorg/ 
hemtjänst gällande sammantagen nöjdhet

>92 90

Tabell Tillgängliga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

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

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

placeringsdatum, andel barn (%)
>60 >60

SCB:s medborgarundersökning - Kultur 
(Nöjd-Medborgar-Index)

>62 60… Burlövsborna i hög utsträckning 
uppleva att de erbjuds ett brett 
utbud av kulturaktiviteter och en bra 
biblioteksverksamhet.

SCB:s medborgarundersökning – Idrott 
och motionsanläggningar 
(Nöjd-Medborgar-Index)

>55 >51

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

Brukarundersökning äldreomsorg/ särskilt 
boende gällande hänsyn till åsikter och 
önskemål

>90 80

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

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

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder 
utifrån gjord inventering

>75 45
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Tabell Hållbara Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

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

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

>40 36

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd

>82 >82

Elever som avbryter kurs vid 
grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, andel (%)

22 <18

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

Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI 
som slutfört kurs, genomsnittlig tid i 
veckor

26 30

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

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

>79 >79

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

Årets resultat i procent av skatter och 
statsbidrag

>2 >2

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

Årets resultat inklusive jämförelsestörande 
poster plus årets avskrivningar dividerat 
med nettoinvesteringsvolymen

>90 >90

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

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

Kommun koncernens soliditet >40 >40

Tabell Trygga Burlöv

Nämnd
mål

Övergripande 
målområden

Mål
Fram till år 2022 ska…

Indikator KF-mål 
2022

2020

Trygg och säkerhet enligt Öppna 
Jämförelser, rankning (SKL)

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

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

Problemindex 0-6
<2 <2,5
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Uppdatering av denna fil görs enligt stegen nedan:

Ändra åren under fliken "Netto nämnd" - formel finns inlagd på resten av flikarna som hämtar rätt år då.

1) Ta ut en rapport (budget) från RoR
-urval: ansvar 3-8
-presentation E1 - A1

2) Ta ut en rapport (budget) för Personal ej i Personalbudget
-urval: ansvar 8 - konto 50090
-presentation E1 - B5

3) Ta ut bokföring av Köp av verksamhet (senaste bokslutet)
-urval: konto 46xxx
-presentation E1 - B5
-rensa från de verksamheter som inte ska vara med, se föregående års förteckning. Om det har tillkommit nya verksamheter så ska dem läggas till.
-räkna sedan upp bokfört belopp till rätt års prisläge, alltså med den %-sats som kompenserades med i föregående budget

4) Uppdatera "basen" (alltså kolumn B för varje nämnd)
-uppdatera med internhyra
-uppdatera med kapitaltjänstskostnader
-uppdatera med personalbudget, intäkter samt övrig verksamhetskostnad (konto6-7). Då budgetering inte sker på kontoklass 46 så används bokföringen enligt
beskrivning på punkt 3. Dra av för den kostnad, resten sätts som "Varor och tjänster"

5) Stäm av summeringarna på samtliga flikar, stäm även av "basen" med nettokostnadskalkylen (särskild dokument)

6) Ändra %-satserna under fliken "Prisutveckling"
-formler finns upplagda på samtliga flikar, hämtar de nya %-satserna  

7) Lägg in förändring av kapitaltjänstkostnad & internhyra under samtliga nämnders flikar

8) Lägg in övriga ramförändringar under samtliga nämnders flikar

9) Stäm av den nya ramen med besluten per nämnd

10) Uppdatera de centrala posterna under fliken "Netto totalt"
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RAMAR 2020-2022

NETTOKOSTNADER TOTALT PER NÄMND
Budget 2019 Ram Ny ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- KF Budget Plan Plan Plan Plan TA enl KS beslut 20180903 Just. Vent20181119 Omdisponering Lön, exkl vårdförbundet Komp för Kap.kostn Stratsys licenser Politiker Ipads Grönebo förskola Politiska arvoden Just. Kost/städ Just. Vent20181119 Just. Bud Just. Plan Just. Plan

förändring 2 020 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022 § 99 Mobilt team § 99 Budget 2019 m fl UKN-beslut § 47 190424 20190617 IT arbetsplats som tjänst Beslut i ledningsgruppen Beslut i Ledningsgruppen Ersatts av Lillevångens moduller 2019-10-28, § XX Korrigering § XX Budget 2019 m fl 2020 2021 2022
Kommunstyrelsen -124 064  315 -123 749  -3 169  3 248 -1 176  -124 847  600 -124 247  2 880 -121 367  1000,0 -850,0 -1 458  -238  -100  -73  -12  -350  -126 928  -126 328  -123 448 
Miljö- & byggnämnd -4 569  0 -4 569  0 0 40 -4 529  0 -4 529  0 -4 529  -147  -23  15 -4 684  -4 684  -4 684 
Utbildning- & kulturnämnd  -538 385  -32 148  -570 533  297 -3 190  -3 066  -576 492  -15 455  -591 947  -11 356  -603 303  -2 000  850,0 -9 748  -653  50 29 500 102 -587 362  -602 817  -614 173 
Socialnämnd -312 419  -8 408  -320 827  153 -58  -1 507  -322 239  3 375 -318 864  -2 508  -321 372  -4 844  -443  50 29 -90  -327 537  -324 162  -326 670 

Summa -979 438  -40 241  -1 019 678  -2 719  -0  -5 709  -1 028 107  -11 481  -1 039 587  -10 984  -1 050 571  -2 000  1 000 0 -16 197  -1 357  0 0 500 0 0 -350  -1 046 511  -1 057 991  -1 068 975 

Oförutsedda kostnader -11 610  -4 349  -15 959  -15 959  -583  -16 542  -540  -17 082  -1 000  1 357 -500  350 -15 752  -16 685  -17 225 
Sociala projektmedel -3 500  -3 500  -3 500  -3 500  -3 500  2 000 -1 500  -1 500  -1 500 
Schablonersättning flyktingar 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensionskostnader -54 000  -9 000  -63 000  -63 000  -6 500  -69 500  -1 000  -70 500  729 -62 271  -68 633  -69 653 
Interna pensionsavgifter mm 38 435 2 641 41 076 41 076 2 299 43 375 2 452 45 827 -267  40 809 43 195 45 724
Löneökning -16 608  -13 922  -30 530  -30 530  -20 490  -51 020  -22 233  -73 253  16 197 -14 333  -34 823  -57 056 
Prisutveckling -5 709  -5 709  5 709 0 -5 709  -5 709  -5 709  -11 418  0 -5 709  -11 418 
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075  -1 075  -1 075  -1 075  -1 075  -1 075  -1 075  -1 075 
Upplösning av investeringsbidrag 1 708 -595  1 113 1 113 22 1 135 17 1 152 -15  1 098 1 120 1 138
Intern leasing 757 329 1 086 1 086 -197  890 -108  782 86 1 172 975 861
Kapitaltjänst fibernät 800 1 973 2 773 2 773 583 3 356 557 3 913 578 3 351 3 561 3 791
Kapitaltjänst 52 010 52 010 2 719 54 729 54 729 54 729 54 729 54 729 54 729

Nettokostnad totalt -972 522  -68 873  -1 041 394  0 -0  0 -1 041 394  -42 055  -1 083 449  -37 546  -1 120 995  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 -1 040 283  -1 082 837  -1 120 658 
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RAMAR 2020-2022

NETTOKOSTNADER TOTALT PER SLAG
Budget 2019 Ram Ny ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- KF Budget Plan Plan Plan Plan

förändr 2 019 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022
Pers kost -668 797  -19 237  -688 034  -688 034  -9 385  -697 419  -6 040  -703 459 
Pers kost ej PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varor och tjänster -161 514  -8 319  -169 833  -2 584  -172 417  -4 992  -177 409  -3 335  -180 744 
Köp av verks -264 830  0 0 -5 915  0 1 397 0 -2 249  0
Internhyra -57 696  -1 370  -59 066  -3 280  -62 346  1 500 -60 846  640 -60 206 
Kapitaltjänst -58 690  1 000 -57 690  -2 719  -60 409  0 -60 409  0 -60 409 
Summa  kostnader -1 211 528  0 0 -2 719  -3 280  -8 499  0 -11 481  0 -10 984  0

Intäkter 174 394 0 174 394 2 790 177 184 0 177 184 0 177 184
Internhyra 61 760 0 61 760 3 280 65 040 0 65 040 0 65 040
Summa intäkter 236 154 0 236 154 0 3 280 2 790 242 224 0 242 224 0 242 224

Nettokostnader -975 374  0 0 -2 719  -0  -5 709  0 -11 481  0 -10 984  0

-251 950,6  -5 709,0 

Genomsnittlig prisökning 0,0226591
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RAMAR 2020-2022

KOMMUNSTYELSEN
Budget 2019 Ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- RAM Ram RAM Ram RAM

förändr 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022
Pers kost -68 159  -1 000  -69 159  600 -68 559  1 630 -66 929 
Pers kost ej PB 0 0 0 0
Varor och tjänster -68 063  950 -1 089  -68 202  -68 202  500 -67 702 
Köp av verks -18 863  -635  -421  -19 919  -19 919  750 -19 169 
Internhyra -4 064  -33 
Kapitaltjänst -47 566  1 000 -3 169  -49 735  -49 735  -49 735 
Summa  kostnader -206 716  315 -3 169  -33  -1 510  -211 113  600 -210 513  2 880 -207 633 

Intäkter 20 891 334 21 226 21 226 21 226
Intern hyra 61 760 3 280 65 040 65 040 65 040
Summa intäkter 82 651 0 0 3 280 334 86 266 0 86 266 0 86 266

Nettokostnader -124 064  315 -3 169  3 248 -1 176  -124 847  600 -124 247  2 880 -121 367 
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RAMAR 2020-2022

MILJÖ- & BYGGNÄMND
Budget 2019 Ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- RAM Ram RAM Ram RAM

förändr 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022
Pers kost -7 103  -7 103  -7 103  -7 103 
Pers kost ej PB 0 0 0 0
Varor och tjänster -492  -8  -500  -500  -500 
Köp av verks -50  -1  -51  -51  -51 
Kapitaltjänst 0 0 0 0
Summa  kostnader -7 645  0 0 0 -9  -7 654  0 -7 654  0 -7 654 

Intäkter 3 076 49 3 125 3 125 3 125
Summa intäkter 3 076 0 0 0 49 3 125 0 3 125 0 3 125

Nettokostnader -4 569  0 0 0 40 -4 529  0 -4 529  0 -4 529 
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RAMAR 2020-2022

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN
Budget 2019 Ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- RAM Ram RAM Ram RAM

förändr 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022
Pers kost -362 196  -15 189  -377 385  -8 478  -385 863  -5 998  -391 861 
Pers kost ej PB 0 0 0 0
Varor och tjänster -34 758  -7 795  -556  -43 108  -4 239  -47 347  -2 999  -50 346 
Köp av verks -181 549  -7 795  -4 055  -193 398  -4 239  -197 637  -2 999  -200 636 
Internhyra -49 517  -1 370  -3 190  -54 077  1 500 -52 577  640 -51 937 
Kapitaltjänst -6 917  297 -6 621  -6 621  -6 621 
Summa  kostnader -634 937  -32 148  297 -3 190  -4 611  -674 589  -15 455  -690 044  -11 356  -701 400 

Intäkter 96 552 1 545 98 097 98 097 98 097
Summa intäkter 96 552 0 0 0 1 545 98 097 0 98 097 0 98 097

Nettokostnader -538 385  -32 148  297 -3 190  -3 066  -576 493  -15 455  -591 948  -11 356  -603 304 
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RAMAR 2020-2022

SOCIALNÄMNDEN
Budget 2019 Ram Kapitaltjänst Internhyra Pris- RAM Ram RAM Ram RAM

förändr 2019-2020 2019-2020 utveckling 2020 förändr 2021 förändr 2022
Pers kost -231 339  -3 048  -234 387  -1 507  -235 894  -1 672  -237 566 
Pers kost ej PB 0 0 0 0 0
Varor och tjänster -58 201  -1 474  -931  -60 606  -754  -61 360  -836  -62 196 
Köp av verks -64 368  -3 886  -1 438  -69 692  5 636 -64 056  -64 056 
Internhyra -8 179  -58  -8 237  -8 237  -8 237 
Kapitaltjänster -4 207  153 -4 054  -4 054  -4 054 
Summa  kostnader -366 294  -8 408  153 -58  -2 369  -376 975  3 375 -373 601  -2 508  -376 108 

Intäkter 53 875 862 54 737 54 737 54 737
Summa intäkter 53 875 0 0 0 862 54 737 0 54 737 0 54 737

Nettokostnader -312 419  -8 408  153 -58  -1 507  -322 238  3 375 -318 864  -2 508  -321 371 
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NETTOKOSTNADER 2018-20120

2020 2021 2022

Kommunstyrelsen -124 847,0  -124 247,0  -121 367,0 
Miljö- & byggnämnd -4 529,0  -4 529,0  -4 529,0 
Barn- & utbildningsnämnd -576 492,6  -591 947,6  -603 303,6 
Socialnämnd -322 238,5  -318 864,0  -321 371,5 
Summa ########## ########## ##########

Budgetmarginal 9 000,0 9 500,0 9 900,0
Sociala projektmedel 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Pensionskostnader 43 900,0 48 100,0 52 815,0
Interna p-avg -26 891,0  -27 891,0  -28 891,0 
Löneökning 28 618,0 46 131,0 71 818,0
Prisutveckling 2 % 6 422,0 12 844,0 19 266,0
Bidrag pendlarstation/20år 1 075,0 1 075,0 1 075,0
Upplösning av investeringsbidrag -546,0  -546,0  -546,0 
Leasinavgifter -1 167,0  -1 498,0  -1 498,0 
Kapitaltjänst fiberutbyggnad -1 044,0  -1 044,0  -1 044,0 
Kapitaltjänst -45 084,0  -54 084,0  -45 084,0 
Nettokostnad totalt ########## ########## -970 260,1 
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Prisuppräkning Stat enl SKL Kompensation Kommentar
Personalkostnader  2,6% 0,026 timlön snitt 2019-2020 skl prognos
Personalkostnader ej i PB 2,6% 0,026 timlön snitt 2019-2020 skl prognos
Varor o tjänster 1,6% 0,016 KPIX - genomsnitt mellan 2019-2020
Köp av verksamhet 2,2% 0,022 65% av timlön nr (genomsnitt åren 2019-2020) och 35% KPIX 
Intäkter 1,6% 0,016 KPIX - genomsnitt mellan 2019-2020

Sedan första prognosen gjordes i syfte att ta fram de tekniska ramarna har den samhällsekonomiska utvecklingen reviderats ned jämfört med prognosen nov 2018.
Timlöneutvecklingen för 2019/2020 revideras ned från 3,1% till 2,85% och KPIF från 1,95% till 1,6% enl cirkulär 19:18
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:695-049

§ 143
Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande tillämpningsanvisningar, 
för Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, anta 
tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat för-
slag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145, 
därmed upphör att gälla.

___

Ärendebeskrivning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av fullmäktige den 21 november 1983, § 145. 
Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande attestreglementets innehåll 
och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 (KS/2018:261) att nu gällande reglemente 
snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kommun. Det 
nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de grundläggande 
bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny lagstiftning, ny teknik och 
ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och att vid 
behov ta initiativ till förändring av reglementet. 
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 143
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:695-049

§ 143
Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande tillämpningsanvisningar, 
för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, anta 
tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat för-
slag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145, 
därmed upphör att gälla.
___

Ärendebeskrivning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av fullmäktige den 21 november 1983, § 145. 
Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande attestreglementets innehåll 
och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 (KS/2018:261) att nu gällande reglemente 
snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kommun. Det 
nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de grundläggande 
bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny lagstiftning, ny teknik och 
ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och att vid 
behov ta initiativ till förändring av reglementet. 
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-15

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:695-049

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande 
tillämpningsanvisningar, för Burlövs kommun

Sammanfattning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av kommunfullmäktige den 21 novem-
ber 1983, § 145. Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande 
attestreglementets innehåll och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 
(KS/2018:261) att nu gällande reglemente snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kom-
mun. 

Det nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de 
grundläggande bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny 
lagstiftning, ny teknik och ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat 
utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommun-
styrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och 
att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, 
anta tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet 
redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från 
och med den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, 
§ 145, därmed upphör att gälla.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen; ekonomichef och redovisningschef
Revisionen
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KS/2019:695-049 

Attestreglemente för Burlövs kommun
Antaget av XX åååå-mm-dd, § xx

1. Syfte 
Syftet med detta reglemente är att säkerställa en god intern kontroll. Kommunens nämnder ansva-
rar för den interna kontrollen och att bestämmelserna i detta reglemente följs. 

2. Tillämpningsområden
Detta reglemente gäller för alla ekonomiska transaktioner samt medel som kommunen har åtagit 
sig att förvalta eller förmedla:

 leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar 
 placering av kommunens likvida medel
 transaktioner avseende förvaltade medel
 interna transaktioner och bokföringsorder
 kundfakturor
 inbetalningar
 löneutbetalningar.

3. Ansvar
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och tar 
vid behov initiativ till förändring av reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar även för att utfärda 
gemensamma tillämpningsanvisningar till attestreglementet.

Nämnden/styrelsen ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs samt utfärdar 
vid behov ytterligare anvisningar inom sitt verksamhetsområde. Respektive nämnd beslutar om 
beslutsattestanter och ersättare till dessa.  Nämnden kan begränsa attesträtten till typ av transak-
tion, belopp, tidsgiltighet, projekt eller liknande.  

Förvaltningschefen ansvarar för att varje attestant har tillräcklig insikt och kunskap om attestupp-
draget samt att denne har tagit del av anvisningar i detta reglemente. Förvaltningschefen utser 
beslutsattestanter och ansvarar för att informera ekonomiavdelningen om förändringar i attestför-
teckningen.  Vid oaktsamhet eller missbruk av attesträtten ska förvaltningschef besluta om upphä-
vande eller inskränkningar i attesträtten. 

Attestanten ansvarar för att tillämpa fastställda attestregler samt att när brister upptäcks rapporte-
ra dessa till närmast överordnad chef. 

4. Attestroller och behörighetskontroll
En attest är en namnteckning eller en verifiering med elektronisk signatur, som intygar att kontroll 
har skett utan anmärkning. Huvudprincipen är att ingen person ensam ska hantera en transaktion 
från början till slut utan att det ska vara två olika personer, en beställnings-/granskningsattest samt 
en beslutsattest. Nedan finns beskrivet innebörden av attesterna. 
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Tilldelning av behörigheter i det digitala attestsystemet administreras av systemansvarig centralt. 
Som underlag för tilldelning av behörighet i systemet finns beslut undertecknade av överordnad 
chef. En gång om året ska attestbehörigheter i systemet kontrolleras mot beslut.

Beställnings-/granskningsattest

Beställnings- och granskningsattest ska i första hand utföras av den person som har beställt eller 
mottagit varan/tjänsten. Om mottagaren är en annan person än beställaren är det mottagarens 
ansvar att informera beställaren om eventuella avvikelser från beställningen. Beställnings-/gransk-
ningsattestant ansvarar för att följande kontroller utförs:

 att varan eller tjänsten har beställts
 att varan eller tjänsten har mottagits 
 att kvantitet och kvalitet är enligt beställning
 att pris, eventuell rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga
 att det på fakturan framgår att företaget har F-skattebevis1

 att företagets momsregistreringsnummer framgår på fakturan2

 att rätt moms lyfts enligt lag
 att syfte och deltagare anges vid representation samt kurs- och resekostnader
 att fakturan är korrekt beräknad
 att korrekt belopp utbetalas 
 att kontering skett enligt gällande kodplan
 att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.

Beslutsattest 

I normalfallet är den som är budgetansvarig beslutsattestant och har det yttersta ansvaret för den 
ekonomiska transaktionen. Beslutsattestant ansvarar att följande kontroller utförs:

 att beställningen stämmer överens med beslut, budget eller verksamhetens uppdrag
 att beställning-/granskningsattestant har skett av behörig person
 att angiven kontering är korrekt 
 att underlagen till transaktionen är kompletta
 att utbetalningen kan ske

En attestförteckning över beslutade attestanter, med namnteckningsprov, ska finnas i original hos 
respektive nämnd samt inlämnas i kopia till ekonomiavdelningen för varje år. Eventuella föränd-
ringar under året ska kontinuerligt rapporteras. 

Behörighetskontroll

Behörighetskontroll ska utföras innan registrering sker av alla bokföringsunderlag och leverantörs-
fakturor. Funktionen ska kontrollera att attest utförs av rätt person enligt aktuell attestförteckning. 
Ekonomiavdelningen ansvar för att kontrollen utförs. Behörighetskontroll och attest får inte utföras 
av samma person. 

1 Om F-skattebevis saknas ska fakturan lämnas till löneserviceenheten för utbetalning.
2 Företagets momsregistreringsnummer måste framgå för att kommunen ska kunna återsöka/lyfta moms.
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5. Begränsningar i attesträtten 
Följande är inte tillåtet:

 att beslutsattestera betalningar till sig själv eller närstående, eller att beslutsattestera fakturor 
eller andra betalningar till företag eller föreningar där beslutsattestanten själv eller någon när-
stående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Vid bedömning av om jäv föreligger ska för-
siktighetsprincipen tillämpas. Vid jävsituationer ska alltid närmast överordnad chef beslutsatte-
stera betalningen.  

 att beslutsattestera utgifter av personlig karaktär. Med personlig karaktär menas utgifter för 
varor och tjänster som beslutsattestanten personligen har fått i tjänsten, exempelvis kostnader 
avseende representation, utbildning, hotellfakturor, mobiltelefoni m.m. Dessa kostnader ska 
beslutsattesteras av överordnad chef. 

6. Tillämpningsanvisningar 
Utöver detta attestreglemente finns av kommunstyrelsen beslutade tillämpningsanvisningar enligt 
bilaga 1.

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Attestreglemente för Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:695-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 2019-11-01
Historik Ersätter attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Anvisningar för tillämpning av attestreglemente för 
Burlövs kommun
Antagna av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

Inledning
Kommunstyrelsen har beslutat om följande tillämpningsanvisningar avseende attestreglementet 
för Burlövs kommun.

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och huvudregeln är att ingen person ska hantera en transaktion 
från början till slut. Beställnings-/granskningsattest och beslutsattest ska alltid ske av två olika per-
soner och finnas dokumenterat, på papper eller i elektronisk form. Beslutsattest i elektroniska sy-
stem sätts med användaridentitet och lösenord. Vid manuella rutiner skrivs beslutsattest med full-
ständig namnteckning. Dock finns vissa undantag, exempelvis vid interna transaktioner då enbart 
en attest utförs. 

En detaljerad beskrivning av respektive transaktionstyp följer nedan. 

Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor hanteras elektroniskt. Elektronisk hantering innebär antingen att inkomna 
pappersfakturor skannas och därefter hanteras elektroniskt eller att fakturorna kommer direkt i 
elektronisk format. För samtliga leverantörsfakturor ska det finns två olika attester; en beställnings-
/granskningsattest och en beslutsattest.

Egenupprättade verifikationer för utbetalningar
På egenupprättade verifikationer, exempelvis vid utbetalning av bidrag, ersättning för egna utlägg 
m.m., ska det finns två olika attester; en beställnings-/granskningsattest och en beslutsattest. 

Abonnemang, avtal, periodiska fakturor
För fakturor med periodisk återkommande fakturering får kontroll och attest utföras maskinellt. 
Det sker genom ett särskilt register i fakturasystemet, som definierar rimlighetsvärden, exempelvis 
beloppsgränser, tidsintervall och kontering. Fakturan matchas sedan mot det uppsatta registret 
och attesteras automatiskt om alla regler är uppfyllda.  Endast vid avvikelse sker manuell attest. 
Respektive nämnd lämnar bemyndigandet till ekonomiavdelningen om att automatisk attest god-
känns. 

E-handelssystem
Vid elektronisk handel sätts attest normalt vid beställning, en beställnings-/granskningsattest och 
en beslutsattest. När en faktura överensstämmer med attesterad order och godkänd leverans ärvs 
attesten från beställning. Vid avvikelse mellan beställning och leverans attesteras fakturan manuellt 
i fakturasystemet.
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Kassaverifikation
Utbetalningar av leverantörsskulder är en följd av redan tidigare attesterade fakturor. Underlag av-
seende leverantörsutbetalningar kräver endast en attest av handläggare på ekonomiavdelningen. 
Vid rättelser av felaktiga in- och utbetalningar ska det finnas två attestanter; en beställnings-
/granskningsattest och en beslutsattest. 

Attester av löneunderlag 
Anställningsavtal utgör underlag för att lön ska utbetalas. Första attesten sker i samband med att 
personalansvarig chef undertecknar ett anställningsavtal. Registrering av anställningsavtal sker i 
lönesystemet av löneadministratör och därefter sker utbetalning av lön.  

Alla former av ledighet ska vara beviljade/attesterade av personalansvarig chef. Om det förekom-
mer kvitton i samband med reseräkning ska blankett skrivas ut och attest utföras på papper av 
personalansvarig chef.  

Arvode och ersättningar till förtroendevalda rapporteras i lönesystemet av förtroendevalda och 
attesteras/beviljas av nämndsekreterare.

Övriga lönetillägg eller rättningar vid felaktigt utbetalda löner attesteras av personalansvarig chef.

IT-baserade system för utbetalning av försörjningsstöd, interkommunal 
ersättning, föreningsbidrag m.m.
Utbetalningsunderlag avseende försörjningsstöd, interkommunal ersättning, föreningsbidrag eller 
liknande hämtas från IT-baserade verksamhetssystem. Innan utbetalning sker ska utbetalningsun-
derlaget attesteras av två olika attestanter; en beställnings-/granskningsattest och en beslutsattest. 
Därefter skickas filen till ekonomiavdelningen. 

Kostnadsfördelningar 
Interna kostnadsfördelningar utförs av förvaltningsekonom. Kommunövergripande kostnadsfördel-
ningar som är baserade på budget eller tidigare beslutade fördelningar, exempelvis interna hyror, 
interna kapitaltjänstkostnader, försäkringskostnader m.m. utförs av ekonomiavdelningen. Inför 
bokföring ska kontakt tas med respektive förvaltningsekonom för kontroll och godkännande av 
kontering. 

Internfakturor
Internfakturor som avser köp och sälj mellan kommunens verksamheter skickas elektroniskt via 
ekonomisystemet. Två olika attester ska tillämpas; en beställnings-/granskningsattest och en be-
slutsattest. 

Rättelser/Omföringar 
Vid omföringar/rättelser av transaktioner ska det alltid finns ett bokföringsunderlag med förklaran-
de text samt hänvisning till ursprunglig verifikation. Handläggare på ekonomiavdelningen utför 
dessa rättelser. 
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Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:695-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 2019-11-01
Historik -
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Författningssamling 
BKFS 1983:1 

Attest- och utanordningsreglemente 
Antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145 
Träder i kraft 1984-01-01 

§ 1

Tillämpningsområde 
Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om 
attest iakttas. 

I tillämpliga delar gäller reglementet jämväl i fråga om övriga transaktioner i den 
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen samt medel som kommunen 
ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

§ 2

Attestens innebörd 
I attestordningen ingår 

 kontroll mot beslut och anslag

 kontroll mot beställning

 kontroll mot leverans

 aritmetisk kontroll

Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de övriga kontroller, som re-
spektive förvaltning finner erforderliga för särskilda fall. 

§ 3

Attestantuppdrag 
Nämnd skall utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter och er-
sättare för dessa. Omfattningen av kontrolluppgiften skall anges. 

Nämnd skall fatta särskilt beslut för varje kalenderår. 

Om så anses vara lämpligt kan nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse 
annan attestant än beslutsattestanter och ersättare för dessa. 

Uppdragen skall vara personliga. 

Skyldigheten för nämnd att utse beslutsattestant fråntager inte nämnden rätt att själv 
genom beslut vid sammanträde attestera. 
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§ 4 

Beslutsattestant 
Beslutsattestant vidimerar att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige 
eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Vederbörande svarar också 
för att kontering verkställs. 
 
Uppdraget som beslutsattestant bör samordnas med anslagsansvar. Ansvaret för be-
slutsattestant bör vara odelat. Endast om olägenhet uppstår bör ordinarie beslutsat-
testant ersättas. 
 
Innan faktura överlämnas till drätselavdelningen för utanordning skall minst två av 
attestmomenten i konteringen vara undertecknade, av två olika personer. 

§ 5 

Underrättelse om attestuppdrag 
Nämnd skall underrätta beslutsattestanter och ekonomikontor om vilka personer, 
som utsetts till beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 
Ekonomikontoret skall sammanställa uppgifterna i kontonummerordning och under-
rätta revisorerna om sålunda utsedda attestanter och ersättare. 

§ 6 

Utanordning 
Utbetalningskontroll (utanordning) innefattar kontroll av att attester skett, att konte-
ring skett och att likvida medel finns tillgängliga och utförs av tjänsteman (-män) vid 
ekonomikontoret. 

§ 7 

Jäv 
Attestmoment skall ej utföras av den som själv skall ta emot betalningen. 

§ 8 

Ansvarighet 
Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektiveåtgärder. 

§ 9 

Anvisningar 
Kommunstyrelsen äger utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente. 

__________________________ 
 
Dokumenttyp Reglemente 
Dokumentnamn Attest- och utanordningsreglemente 
Beslutsorgan Kommunfullmäktige 
Antagen 1983-11-21 § 145 
Diarienummer 2618-02 
Ikraftträdande 1984-01-01 
Dokumentansvarig Ekonomichef 
Förvaltning Kommunledningskontoret 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:561-003

§ 148
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens reglemente

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90, i enlighet med utbildnings- och kultur-
nämndens i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs 
kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar reglementet 
genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårds-
lagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid konsta-
teras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet med nämn-
dens beslut.

___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 151
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, antaget 
av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:561-003

§ 151
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens reglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90, i enlighet med utbildnings- och kultur-
nämndens i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs 
kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar reglementet 
genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårds-
lagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid konsta-
teras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet med nämn-
dens beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, antaget 
av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-09-06

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:561-003

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

Kommunstyrelsen 

Revidering av utbildnings- och kulturnämndens 
reglemente

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i 
Burlövs kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar 
reglementet genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt 
hälso- och sjukvårdslagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid 
konstateras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet 
med nämndens beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kom-
mun 2019–2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90 i enlighet med ut-
bildnings- och kulturnämndens i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:240-003

§ 84
Komplettering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden gällande me-
dicinsk elevhälsa

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att göra följande tillägg till 2 § i reglementet för utbildnings- och kultur-
nämnden:

Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
verksamheten.

Ärendebeskrivning

I kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun konstateras att reglementet för utbild-
nings- och kulturnämnden inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudman, rektorer, verksamhetschefer och elevhälsans per-
sonal behöver förhålla sig till. Förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan ska de som arbetar 
med elevhälsofrågor bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där vårdgivaransvaret re-
gleras.

Vårdgivaren har bland annat ansvar för ledningen av elevhälsans hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ansva-
rar också för att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksam-
het.

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att reglementet för utbildnings- och kulturnämn-
den kompletteras så nämndens ansvar som vårdgivare tydligt framgår.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-02

___
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DIARIENUMMER 
KS/2018:561-003  

 
 

Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och 
kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022  
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90 
Träder i kraft 2019-01-01 
 

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

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

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

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

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

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

Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden 
Uppdrag och verksamhet 
1 §  

Utbildnings- och kulturnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och 
vuxna enligt de lagar och förordningar som reglerar detta.  

Nämnden ansvarar även för kommunens kost- och städverksamhet. 
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Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet. 

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

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs. Nämnden 
svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet råd och 
upplysningar.  

Utbildningsverksamhet 

2 §  

Uppgifterna inkluderar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i 
svenska för invandrare, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet samt elevhälsa.  

Nämnden har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamhet med annan huvudman än kommu-
nen.  

Nämnden har ansvar för kommunens kulturskola.  

Kultur- och fritidsverksamhet 

3 §  

Kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet fullgörs av utbildnings- och kulturnämn-
den. I nämndens uppdrag ingår att svara för kulturell verksamhet såsom kulturevenemang, kultur-
minnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 

I nämndens uppdrag ingår även ansvar för service och bidragsgivning till ideella organisationer, 
lokal- och anläggningsupplåtelser, markskötsel av idrottsplatser, ungdoms- och fältverksamhet 
samt verksamhet vid Burlövsbadet.  

Kost- och städverksamhet 

4 §  

Nämnden ansvarar för måltidsservicen till skolor, förskolor, särskilda boenden för äldre, dagcentral 
samt för matdistribution till hemmaboende med särskilda behov. 

Nämnden ansvarar för städning och kringtjänster på kommunens skolor, förskolor, bibliotek och 
vissa kommungemensamma lokaler. 

Övrig verksamhet 
5 §  

Nämnden ansvarar för att årligen dela ut stipendier inom verksamhetsområdet.  

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet samt för kommunens turistinformation. 

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.  

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

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet 
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Delegering från fullmäktige 
6 §  

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725): 

• fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde utifrån princi-
per fastställa av kommunfullmäktige 

• tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000) 

Organisation inom verksamhetsområdena 
7 §  

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

Arbetsmiljöansvar 
8 §  

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

Personuppgifter 
9 §  

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

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
10 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

• i reglemente, eller 
• genom finansbemyndigande.  

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

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

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
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Information och samråd 
11 §  

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

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

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

Arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden 
Tidpunkt för sammanträden 
12 §  

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

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

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

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

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

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

Kallelse 
13 §  

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

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

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

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

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

Närvarorätt 
14 §  

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

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

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

Sammansättning 
15 §  

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

Ordföranden 
16 §  

Det åligger ordföranden att  

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

Presidium 
17 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordfö-
rande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
18 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder 
19 §  

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

Ersättares tjänstgöring 
20 §  

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

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
21 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna. 
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Yrkanden 
22 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut 
23 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation. 

Reservation 
24 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
25 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
26 §  

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 
27 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller nämndsekreteraren. 
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Undertecknande av handlingar 
28 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordfö-
randen och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.  

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 
29 §  

Inom utbildnings- och kulturnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det 
antal ledamöter och ersättare som utbildnings- och kulturnämnden beslutar.  

Inom utskottet väljer utbildnings- och kulturnämnden för den tid utbildnings- och kulturnämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får utbildnings- och kulturnämnden utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning kommunfullmäktige fastställt för styrelser 
och nämnder om inte ersättarna valts proportionellt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnads-
val snarast förrättas. 

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar. Utskottssammanträden ska också hållas när utskottets ordfö-
rande anser att det behövs. Om det föreligger särskilda skäl för det får utskottets ordförande ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behand-
las.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.  

De ärenden som ska avgöras av utbildnings- och kulturnämnden i dess helhet bör beredas av ut-
skott om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet.   

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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__________________________ 

 

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar  

 

 

Fredrik Jörgensen 
Ordförande  Charlotta Wemme Dehlin 
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KS/2019:65-339

§ 154
Upphandling av drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunstyrelsens beslut av den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna att drift och under-
håll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till en juridisk person 
enligt 10 kap. 1 § kommunallagen.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Inger 
Borgenberg (S), Naim Skenderi (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Bo Lindqvist (V) till förmån för framställt 
men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 76, med reservationer av (S), (V) och (MP), att 
bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och byggnämn-
den att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägenhet till en juridisk person 
eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet till 
kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslutad 
budget för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upphandlingsun-
derlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun. Upphandlingen 
annonserades den 28 oktober 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2019, § 142, med reservationer av (S) och (MP), att godkän-
na att drift och underhåll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till 
en juridisk person.

En begäran om laglighetsprövning av fullmäktiges bemyndigande har inkommit till förvaltningsrätten. 
Handläggningstiden kan förväntas vara åtminstone 4–6 månader. För att inte försena överlämnandet av 
verksamheten föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens beslut lyfts till fullmäktige 
för fastställande. 

Yrkanden
Kent Wollmér (S), med instämmande av Bo Lindqvist (V), yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut.

Mats Lithner (L), med instämmande av Nils Holmqvist (M), yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande för-
slag till beslut.

Votering
Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller Mats Lithners yrkande.

NEJ röstar den som bifaller Kent Wollmérs yrkande.

Voteringen utfaller enligt följande:

Ja Nej Avstår
Katja Larsson (S) X
Rolf Hagmann (SD) X
Kent Wollmér (S) X
Mats Lithner (L) X
Inger Borgenberg (S) X
Christer Swahn (SD) X
Naim Skenderi (S) X
Kristoffer Daag (C) X
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Roland Bäck (SD) X
Nils Holmqvist (M) X
Bo Lindquist (V) X
Lars Johnson (M), ordf. X

7 6

Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats 
Lithners yrkande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07
Beslut kommunstyrelsen 2019-10-28, § 142
Beslut kommunfullmäktige 2019-10-14, § 76
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-07

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:65-339 

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

Kommunstyrelsen 

Överlämnande av drift och underhåll gata, park och 
kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 76, med reservationer av (S), (V) och 
(MP), att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och 
miljö- och byggnämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal ange-
lägenhet till en juridisk person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller 
återtagande av sådan angelägenhet till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan 
finansieras inom ramen för av fullmäktige beslutad budget för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upp-
handlingsunderlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs 
kommun. Upphandlingen annonserades den 28 oktober 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2019, § 142, med reservationer av (S) och (MP), att 
godkänna att drift och underhåll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får 
överlämnas till en juridisk person.

En begäran om laglighetsprövning av fullmäktiges bemyndigande har inkommit till förvaltnings-
rätten. Handläggningstiden kan förväntas vara åtminstone 4–6 månader. För att inte försena 
överlämnandet av verksamheten föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens 
beslut lyfts till fullmäktige för fastställande. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kommunstyrelsens beslut av den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna att drift 
och underhåll, gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till en 
juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin
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Kanslichef

Ärendebilagor

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-28, § 142
Beslut kommunfullmäktige 2019-10-14, § 76

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden 
Kommunledningsförvaltningen: kommunteknik, personalavdelning, upphandlingsstrateg
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-10-28 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:65-339

§ 142
Överlämnande av drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får över-
lämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen och kommunfullmäktiges beslut den 
14 oktober 2019, § 76. 

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Naim 
Skenderi (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Ove Johansson (MP) till förmån för fram-
ställt men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 februari 2019, § 20, åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till underlag för upphandling av all kommunal grönyteskötsel inklusive vinterväghållning i 
Burlövs kommun. 

Arbetet har letts av en konsult och bedrivits gemensamt av en grupp bestående av personer från relevan-
ta verksamheter i Burlövs kommun. Förutom att ett komplett upphandlingsunderlag har arbetats fram så 
har samtliga ytor i kommunen inventerats för att kunna publicera ett uppdaterat kartmaterial. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upphandlingsun-
derlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun. Upphandlingen 
annonserades den 28 oktober 2019.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras kl. 19.05–19.10.

Sedan överläggningen återupptagits yrkar Katja Larsson (S), med instämmande av Ove Johansson (MP), 
avslag på arbetsutskottets förslag till beslut

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

___
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Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 140
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 1 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:565-059

§ 76
Återremitterat ärende - Bemyndigande för nämnd att fatta beslut avseende 
konkurrensutsättning av verksamheter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden och miljö- och bygg-
nämnden att besluta i ärenden som avser överlämnande av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen, eller återtagande av sådan angelägenhet 
till kommunen, under förutsättning att sådant beslut kan finansieras inom ramen för av fullmäktige beslu-
tad budget för verksamheten,

att bemyndigandet ska införas i respektive nämnds reglemente under avsnittet Delegering från fullmäkti-
ge, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till förmån för av 
Kent Wollmér (S) m.fl. framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterade den 16 september 2019, § 61, rubricerat ärende till kommunstyrel-
sen, i syfte att utreda och klargöra hur kostnaderna ska redovisas i förhållande till kommunens budget-
process.

Förvaltningen föreslår i ärendet att fullmäktige lämnar bemyndigande till respektive nämnd att besluta i 
ärenden som rör konkurrensutsättning av nämndens verksamheter. Bemyndigandet avser såväl att över-
lämna en verksamhet till en privat utförare som att återta sådan verksamhet till kommunal regi. 

Förvaltningen konstaterar följande, med avseende på fullmäktiges återremiss: Kommunfullmäktige upp-
rättar en budget för varje kalenderår (budgetår) samt antar en plan för ekonomin för de följande två 
åren. Medel för respektive nämnds verksamhet anslås för ett år i taget. Enligt förslaget gäller bara be-
myndigandet om nämndens beslut kan finansieras inom ramen för nämndens budget. Detta innebär att 
kostnaden inte får överstiga den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat nämnden för det aktu-
ella budgetåret. Om nämnden inte kan finansiera ett sådant överlämnande eller återtagande måste be-
slutet hanteras i den ordinarie budgetprocessen kommande år. Verksamhet i såväl privat som offentlig 
drift har att anpassa sig efter de av kommunfullmäktige årligen fastställda ekonomiska ramarna.

Beslut i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till privat utförare ska anmälas till full-
mäktige.

112



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-10-14 Beslutsida 2 av 3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kent Wollmér (S), med instämmande av Bo Lindquist (V), Vlado Somljacan (MP), Hans-Åke Mårtensson (S) 
och Ove Johansson (MP), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lithner (L), med instämmande av Lars Johnson (M) och Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs.

Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej-röst för Kent Wollmérs (S) m.fl. yrkande om avslag

Voteringen utfaller enligt följande:

Ledamöter Ja Nej
Jan Hansson (S) x
Christer Swahn (SD) x
Lars Johnson (M) x
Hans-Åke Mårtensson (S) x
Tore Nilsson (SD) x
Nils Holmqvist (M) x
Inger Borgenberg (S) x
Mats Lithner (L) x
Lisbeth Lindquist (V) x
Rolf Hagmann (SD) x
Kent Wollmér (S) x
Anneli Kihlstrand (C) x
Amelie Gustafsson (M) x
Margareta Abelsson (S) x
Ingvar Olsson (SD) x
Vlado Somljacan (MP) x
Bengt Åström (S) x
Carl Ahrling (M) x
Roland Bäck (SD) x
Lisbeth Jensen (S) x
Håkan Dahlgren (M) x
Kristoffer Daag (L) x
Ruth Palm (SD) x
Lars-Erik Wollmér (S) x
Bo Lindquist (V) x
Vlasta Ekman (S) x
Ella Hollsten (SD) x
Sara Vestering (M) x
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Naim Skenderi (S) x
Fredrik Jörgensen (C), ordf. x
Mats Hedenström (SD) x
Patrik Selimson (M) x
Selvete Murtezi (S) x
Jonas Lyberg (S) x
Laila Knudsen (SD) x
Leif Westin (M) x
Alit Kaja (L) x
Lars-Olle Olsson (S) x
Ove Johansson (MP) x
Kjell Wernebecker (SD) x

Med 23 ja-röster mot 17 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
På begäran av Kent Wollmér (S) antecknas följande till protokollet:

"Socialdemokraterna har uppfattningen att frågor som enl. kommunstyrelsens förslag skall delegeras till 
nämnderna, strider mot kommunallagen 5 kap. 1 §.

Vi anser att det är fullmäktiges uppgift att besluta i dessa frågor.

Därför avslår vi Socialdemokrater kommunstyrelsens förslag till beslut."

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-23, § 135
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19
___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-11-25
Kommunfullmäktige

Delgivningar

1. KS/2019:337
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL LSS kvartal 3 2019

2. KS/2019:337
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019

3. KS/2019:337
Beslut SN 2019-10-17 Ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

4. KS/2019:337
Beslut SN 2019-10-17 Ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
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SN/2019:64
1 (2)

 Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal tre 2019

1. Rapport ej verkställda beslut SoL, Äldreomsorg och Socialpsykiatri

Kön Beslut Datum för gynnande 
beslut

Datum för 
avbrott i 
verkställighet

Datum för 
verkställighet

Väntetid i antal dagar från 
besluts - eller avbrottsdatum 
till den 24 sep. 2019, eller 
avsluts/verkställighetsdatum.

Datum för avslut 
utan verkställighet 

Skäl till att beslutet ej verkställts

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-10-15 344 Erbjudande 19-04-15, tackade nej 19-05-
06.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-11-13 315 Finns ingen ledig lägenhet att erbjuda.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-12-10 288 Har fått erbjudande 19-09-09.

Man Bifall 4:1 SoL 
Ledsagarservice

2018-12-20 277 Har haft uppstartsmöte 19-02-22 med 
ledsagare, insats inte påbörjad än.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2019-03-12 116 Överklagat avslagsbeslut där 
förvaltningsrätten omprövat beslut till 
bifall. Finns ingen ledig lägenhet att 
erbjuda. 

Man Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2019-05-07 98 Finns ingen ledig lägenhet att erbjuda.
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SN/2019:64
2 (2)

2. Rapport ej verkställda beslut LSS 

Kön Beslut Datum för 
gynnande 
beslut

Avbrott i 
verkställighet

Datum för verkställighet Väntetid i antal dagar från 
besluts - eller avbrottsdatum till 
den 23 september 2019, eller 
avsluts/verkställighetsdatum.

Datum för 
avslut utan 
verkställighet

Skäl till att beslutet ej verkställts

Man Bifall 9:10 LSS 
Daglig 
verksamhet

2018-02-07 594 Vistas sig i annan kommun, har blivit 
erbjuden uppstart av insats under 
2018 men tackat nej. 

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-02-19 582 Finns inget ledigt boende att erbjuda.

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2019-02-25 211

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-07-02 2019-01-01 267 Avbrott i verkställigheten pga. vistelse 
på rättspsykiatrisk avdelning. 

Kvinna Bifall 9:3 LSS 
Ledsagarservice 

2019-01-17 250 Saknar resurs. 

Man Bifall 9:3 LSS 
Ledsagarservice

2019-04-12 165 Saknar resurs.
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SN/2019:64
1 (3)

 Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal två 2019

1. Rapport ej verkställda beslut SoL, Äldreomsorg och Socialpsykiatri

Kön Beslut Datum för gynnande 
beslut

Datum för 
avbrott i 
verkställighet

Datum för 
verkställighet

Väntetid i antal dagar från 
besluts - eller avbrottsdatum 
till den 24 sep 2019, eller 
avsluts/verkställighetsdatum.

Datum för avslut 
utan verkställighet 

Skäl till att beslutet ej verkställts

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-10-15 344 Erbjudande 19-04-15, tackade nej 19-05-
06.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-11-13 315 Finns ingen ledig lägenhet att erbjuda.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2018-12-10 288 Har fått erbjudande 19-09-09.

Man Bifall 4:1 SoL 
Ledsagarservice

2018-12-20 277 Har haft uppstartsmöte 19-02-22 med 
ledsagare, insats inte påbörjad än.

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2019-01-25 153 19-06-27 Beslut verkställt. 

Kvinna Bifall 4:1 Särskilt 
boende äldre

2019-03-12 116 Överklagat avslagsbeslut där 
förvaltningsrätten omprövat beslut till 
bifall. Finns ingen ledig lägenhet att 
erbjuda. 
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2. Rapport ej verkställda beslut LSS 

Kön Beslut Datum för 
gynnande 
beslut

Avbrott i 
verkställighet

Datum för verkställighet Väntetid i antal dagar från 
besluts - eller avbrottsdatum till 
den 24 september 2019, eller 
avsluts/verkställighetsdatum.

Datum för 
avslut utan 
verkställighet

Skäl till att beslutet ej verkställts

Man Bifall 9:10 LSS 
Daglig 
verksamhet

2018-02-07 594 Vistas sig i annan kommun, har blivit 
erbjuden uppstart av insats under 
2018 men tackat nej. 

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-02-19 582 Finns inget ledigt boende att erbjuda.

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2019-02-25 211

Man Bifall 9:9 LSS 
Boende vuxna

2018-07-02 2019-01-01 267 Avbrott i verkställigheten pga. vistelse 
på rättspsykiatrisk avdelning. 

Kvinna Bifall 9:3 LSS 
Ledsagarservice 

2019-01-17 250 Saknar resurs. 
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3 (3)

1. Rapport ej verkställda beslut SoL, Barn och familj 
Kön Beslut Datum för 

gynnande 
beslut

Avbrott i 
verkställighet

Datum för verkställighet Väntetid i antal dagar från 
besluts till avslutsdatum.

Datum för 
avslut utan 
verkställighet

Skäl till att beslutet ej verkställts

Kvinna Bifall 4:1 SoL 
Kontaktfamilj

2018-07-26 177 19-02-20 Ny utredning inled kort efter att 
insats beviljats. Barnet är 
familjehemsplacerad under 
pågående utredning. Insats avslutas 
pga. fortsatt placering på HVB.

Man Bifall 4:1 SoL 
Kontaktperson 

2018-10-23 118 19-02-18 Blivit erbjuden insats men vill 
avvakta. Insats avslutas på egen 
begäran 19-02-18.

120



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-17 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 64
Ej verkställda beslut, kvartal 3-2019

Beslut
Socialnämnden beslutar

att socialnämnden har tagit del av rapporteringen avseende ej verkställda beslut för 3: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 funk-
tionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL) är kommunen skyldig att anmäla samtli-
ga gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Ansvarig nämnd är skyldig att rappor-
tera till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om beviljad insats inte har verkställts 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 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut kvartal 3-2019

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2019:64-759

§ 63
Ej verkställda beslut, kvartal 2-2019

Beslut
Socialnämnden beslutar

att socialnämnden har tagit del av rapporteringen avseende ej verkställda beslut för 2:a 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 funk-
tionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL) är kommunen skyldig att anmäla samtli-
ga gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Ansvarig nämnd är skyldig att rappor-
tera till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om beviljad insats inte har verkställts 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 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut, kvartal 2-2019

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23 

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-11-25
Kommunfullmäktige

Avsägelser och fyllnadsval

1. KS/2019:19
Avsägelse Doris Brunstorp (SD), ersättare kommunfullmäktige

2. KS/2019:19
Avsägelse Kjell Wernebecker (SD), ersättare i styrelse för Burlövs Bostäder AB  

3. KS/2019:19
Fyllnadsval av ersättare i styrelse för Burlövs Bostäder AB, att ersätta Kjell 
Wernebecker (SD)

4. KS/2019:19
Fyllnadsval av ersättare socialnämnden, att ersätta Awaz Modaber (MP)

5. KS/2019:19
Val av andre vice ordförande i utbildnings- och kulturnämnden
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