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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:90-256

§ 37
Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

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

___

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

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

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

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

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

___

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

DATUM

2020-01-31

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:90-256

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

Kommunstyrelsen 

Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

3



BURLÖVS KOMMUN 2020-01-31 KS/2020:90-256 2/2

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

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

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

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

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

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Eva Blosfeld

Tf utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Förslag till köpeavtal

Beslut i ärendet delges

TPT Fastighets AB 
Kommunledningsförvaltningen; utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen
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KÖPEAVTAL

PARTER: Burlövs kommun (212000-1025)

(Säljaren)

Box 53

232 21 ARLÖV

och

TPT Fastighets AB (556635-2216)

(Köparen)

Santessons väg 3

232 61 ARLÖV

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

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

Köpeskillingen faktureras av Säljaren.

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

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

När köpeskillingen till fullo erlagts ska Säljaren utfärda köpebrev.

FASTIGHETENS SKICK: Köpeobjektet överlåtes i befintligt skick.

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

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

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

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

Arlöv den Arlöv den   

Burlövs kommun TPT Fastighet AB

……………………………… …………………………………

……………………………… …………………………………

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas härmed:

………………………………… ………………………………
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:125-719

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

___

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

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

___

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

DATUM

2020-02-17

1/4

DIARIENUMMER 
KS/2020:125-719

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

Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

att därmed upphäva taxeföreskriften Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 101.
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BURLÖVS KOMMUN 2020-02-17 KS/2020:125-719 2/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Syftet med formuleringen är att tydliggöra vilka barn som har lagstadgad rätt till förskole-
plats i Burlövs kommun. Möjligheten till interkommunala placeringar i kommunen är be-
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BURLÖVS KOMMUN 2020-02-17 KS/2020:125-719 3/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

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

Ärendebilagor

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

Beslut i ärendet delges

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:106-719

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

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

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

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

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

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

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

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

___

12



FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 20XX:XX

1/3
DIARIENUMMER
KS/2020:125-719 

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

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

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

Uppräkningen av avgiftsnivån beslutas varje år av kommunfullmäktige enligt bilaga.

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

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

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

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

1.1. Avgiftsgrundande inkomster
Nedanstående inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster:

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

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

Om beskattningsbar inkomst saknas ska inkomsten uppges till 0 kronor.

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

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

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

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

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

2.2
Fortbildning

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

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

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

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

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

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

Vid delad faktura måste båda fakturamottagarna säga upp platsen.

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

__________________________

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar

Fredrik Jörgensen
Ordförande Rickard Brinck

Kommunjurist

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

Inkomsttaket är 49 280 kronor år 2020.

Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad:

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

% Högsta 
avgift

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

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

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

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

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

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

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

fritidshem och pedagogisk omsorg 2020
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2019-12-16, § 101
Diarienummer KS/2019:828-806
Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16 §, 14 kap. 12 §, 25 kap. 9 §
Kungjord 2019-12-18
Ikraftträdande 2020-01-01
Historik Ersätter KF 2019-12-16 § 101
Dokumentansvarig Verksamhetschef förskola
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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DIARIENUMMER
UKN/2019:106-719 

Riktlinjer för rätt till plats, ansökan och 
placering i kommunala förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 
Antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-26, § xx

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

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

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

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

Utifrån följande ordning erbjuds barn plats:

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

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

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

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

För fritidshem finns ingen kötid, barnet bereds plats.

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

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

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

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

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

Tiderna gäller terminsvis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

munala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Burlövs kommun 

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

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

Dokumentansvarig Verksamhetschef förskola
Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:683-007

§ 39
Uppföljning av intern kontroll 2019 avseende 
kommungemensamma moment

Kommunstyrelsen föreslås lägga internkontrollrapport 2019 – uppföljning av kommungemensamma kon-
trollmoment – till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Nuvarande internkontrollprocess innebär att kommunledningsförvaltningen varje höst gör en gemensam 
riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för vilka kommungemensamma proces-
ser och rutiner som kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att kontrollera under kommande år. 

Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande fem processer för år 2019:

1. IT-process – två moment
2. Investeringsprocess
3. Fakturahanteringsprocess ‒ två moment
4. Diarieprocess
5. Avtalsföljsamhet

Från kommunledningsförvaltningen föreligger internkontrollrapport för 2019.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Bilaga 1 Plan för intern kontroll 2019 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommunstyrelsen 
2018-10-29, § 136
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-14

1/8

DIARIENUMMER 
KS/2018:683-007

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av intern kontroll 2019 ‒ 
kommungemensamma moment

Sammanfattning
Nuvarande internkontrollprocess innebär att kommunledningsförvaltningen varje höst gör en 
gemensam riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för vilka kommunge-
mensamma processer och rutiner som kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att 
kontrollera under kommande år. 

Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande fem processer för år 2019:

1. IT-process – två moment
2. Investeringsprocess
3. Fakturahanteringsprocess ‒ två moment
4. Diarieprocess
5. Avtalsföljsamhet

Från kommunledningsförvaltningen föreligger internkontrollrapport för 2019.

Kommunstyrelsen föreslås lägga internkontrollrapport 2019 – uppföljning av kommungemensam-
ma kontrollmoment – till handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
1A. IT-process
Kontrollmoment – Service level agreement (SLA) finns för kritiska verksamhetssystem

Kontroll av momentet har, enligt beslut, genomförts en gång under 2019. 

Resultat – Uppföljningsrapport 1

Resultatet visar att det finns SLA för alla kommunens kritiska verksamhetssystem (cirka 10 st). 
Samtliga systemägare har godkänt sina avtal med IT-driftsorganisationen och samtliga system
ägare och systemförvaltare har varit kallade till utbildning om SLA. 

1B. IT-process 
Kontrollmoment – Leverantör lever upp till garanterad upptid enligt SLA (99,6 % upptid helgfria 
vardagar 8.00–16.30)

Resultat – Uppföljningsrapport 1, 2 och 3

Kontroll av momentet har, enligt beslut, genomförts tre gånger under året genom att efterfråga 
upptiden hos leverantören enligt SLA. Samtliga tre kontroller uppvisar avvikelser avseende telefo-
ni och växel. Under första kvartalet har telefoni och SLA, avseende kommunens växel, visat på en 
längre upptid under två perioder. Samarbetsnämnden för IT är informerad om det. En genomförd 
analys visar att orsaken kan refereras till att växelutrustningen är äldre. 

Driftsorganisationen är medveten om problematiken och arbete har påbörjats för en ny lösning 
för telefoni- och växelsystem.

Under det tredje kvartalet har chatt- och videokonferenssystemet uppvisat avvikelser. 

Åtgärder/utveckling
En avvikelserapport har begärts från Tele2 som är leverantör av Skype. Vid rapporteringstillfället 
hade någon sådan inte levererats. Avvikelserapporten är nu levererad och i den redovisas vad det 
var som fallerade och hur sådana fel ska undvikas framöver.

2. Investeringsprocess 
Kontrollmoment – Rutin för investeringsprocess följs

Följande fyra moment har valts ut för kontroll:

1. Finns det en investeringskalkyl som underlag för fullmäktiges beslut i budget?
2. Är investeringskalkylen komplett?
3. Har beslutade investeringar funnits med i tidigare års långsiktiga investeringskalkylen?
4. Har det beviljats tilläggsanslag under året utöver budget? Det ska inte förekomma om proces-

sen följs.
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Resultat – Uppföljningsrapport 3
Tabell 1 Antal nya investeringsanslag och antal investeringskalkyler

Nämnd Antal nya 
investeringsanslag

Antal 
investeringskalkyler

Kommunstyrelsen 10 10

Miljö- och byggnämnden 1 0

Utbildnings- och kulturnämnden 2 2

Socialnämnden 1 1

Totalt 14 13

1. Finns det en investeringskalkyl som underlag för kommunfullmäktiges beslut i budget?

Fjorton nya investeringsanslag har beslutats, där ett av dem har beslutats utan en investeringskal-
kyl som underlag. En trolig förklaring är att det handlar om ett investeringsanslag på 100 tkr som 
beslutades sent i budgetprocessen. Investeringen beslutades dock inom tidsperioden för investe-
ringsprocessen. 

2. Är investeringskalkylen komplett?

I slutet av 2018 konstaterades att investeringsprocessen inte följdes fullt ut, eftersom rutinen 
upplevdes som omfattande och svår att följa, vilket ledde till beslut om att granska investerings-
processen inom ramen för internkontroll. 

En övergripande kontroll av hela investeringsprocessen är omfattande men även problematisk att 
genomföra. Orsaken är att processen sträcker sig över flera år och utgår både från ett planerings-
perspektiv på kort och lång sikt men även från ett genomförandeperspektiv på kort och lång sikt. 

Under 2019 har processen reviderats och kommunstyrelsen tog beslut om en ny process hösten 
2019.

Den genomförda kontrollen utgår från tillgängliga kalkyler, där samtliga stämts av i syfte att 
identifiera ofullständiga kalkyler.

Tabell 2 Antal icke kompletta investeringskalkyler

Nämnd Antal icke kompletta 
investeringskalkyler

Orsak

Kommunstyrelsen 1 En kalkyl som avsåg exploateringsområdet Dalbyvägen var ofullständig. I 
den saknades en bedömning av framtida driftskostnader efter att projek-
tet färdigställts.

Miljö- och 
byggnämnden

1 Kalkyl saknas.

Utbildnings- och 
kulturnämnden

2 Samtliga investeringskalkyler saknade information kring hur investerings-
kostnaderna fördelades över tid samt vilka kostnader som beräknas 
uppstå till följd av beslutad framtida kostnader som beräknas uppstå till 
följd av beslutad investering. 

Dessa avsnitt är viktiga eftersom beslutade projekt avser större byggna-
tioner som får stor påverkan på framtida kapitalkostnader, hyra, drift 
samt personal. I övrigt var analyserna välformulerade.

Socialnämnden 0
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Fyra investeringskalkyler uppvisade till viss del ofullständiga kalkyler. En bidragande förklaring till 
resultatet är att det saknas kompetens att bedöma när i tiden en investering ska genomföras 
samt hur framtida kostnader ska beräknas. 

Åtgärder/utveckling

 Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att tid bokas in för dialog i lokalgruppen vid 
samtliga större projekt inför budgetprocessen. 

 Ytterligare ett förslag är att en avstämning av samtliga kalkyler görs i god tid mellan eko-
nomer, ekonomichef, fastighetschef och teknisk chef i syfte att komplettera eventuella 
bristfälliga kalkyler.

3. Har beslutade investeringar funnits med i tidigare års långsiktiga investeringskalkyler?

Kontrollen utgår från hur många av investeringsanslagen i budget 2019 som fanns med i den lång-
siktiga investeringsplanen från hösten 2017.

Tabell 3 Långsiktiga investeringskalkyler hämtade ur investeringsplanen från hösten 2017

Nämnd Antal investeringar i långsiktig plan 2018 för 2019

Kommunstyrelsen 2 av 10 fanns med i den långsiktiga planen

Miljö- och byggnämnden 0 av 1 fanns med i den långsiktiga planen

Utbildnings- och kulturnämnden 2 av 2 fanns med i den långsiktiga planen

Socialnämnden 0 av 1 fanns med i den långsiktiga planen

Analysen visar att samtliga större bygg- och infrastrukturprojekt fanns med i den långsiktiga inve-
steringsplanen men att projekt av mindre karaktär saknades. Merparten av de mindre projekten 
borde ha hanterats inom ramen för IT-kompletteringar och inventarier, dvs. investeringsanslag 
som är återkommande från år till år. Bedömningen är därför att det kan anses rimligt att de inte 
lyftes fram i den långsiktiga investeringsplanen. 

Åtgärder/utveckling
Ett antal av de mindre investeringsprojekten är av karaktären reinvesteringsprojekt och mindre 
infrastrukturprojekt men borde ha varit kända i ett tidigare skede. Förutsättningarna för det är att 
arbetet avseende kommunens anläggningar 
genomförs utifrån planerade underhållsplaner.
För att undvika detta i framtiden föreslår kommunledningsförvaltningen att fastighetsavdelningen 
och kommunteknik framöver, samkör den långsiktiga investeringsplanen med underhållsplanerna 
för befintliga tillgångar.

4. Har det beviljats tilläggsanslag under året utöver budget (ska inte förekomma om processen 
följs)? 

Fullmäktige beviljade under 2019 investeringsanslag motsvarande 27 720 tkr utöver beslutad 
investeringsram för 2019. I och med dessa beslut ökade den beslutade investeringsramen för 
2019 med 30 %. Ordinarie budgetprocess påverkas negativt när anslag beviljas utanför den. Det 
medför att fullmäktige, under ordinarie budgetprocess, måste prioritera mellan nämndernas in-
vesteringsanslag och kan därmed tvingas prioritera bort förslag. En effekt av det kan bli att inve-
steringsanslag som tidigare i ordinarie budgetprocess hade prioriterats bort, kanske blir beviljade.

24



BURLÖVS KOMMUN 2020-01-14 KS/2018:683-007 5/8

Kontrollen utgår enbart från nya anslag beviljade i fullmäktige under 2019. Ombudgetering från 
drift till investeringar ingår inte i detta kontrollmoment. Under 2019 har fullmäktige löpande tagit 
beslut om sex nya investeringsanslag. 

Tabell 4 Nya, av kommunfullmäktige beviljade, investeringsanslag under 2019

Objekt Beslut Belopp (tkr)

Ny F‒6-skola på Kronetorp KF 2019-03-25 13 000

Etablering av paviljonger på Tågarpsskolan KF 2019-03-25 800

Förvärv av del av fastigheten Arlöv 6:22, Grönebo förskola KF 2019-04-29 12 580

Belysningsåtgärder längs Ligusterstigen KF 2019-05-20 160

Nytt övergångsställe vid Lyckö äng KF 2019-05-20 280

Belysningsåtgärder och kameraövervakning KF 2019-05-20 900

Totalsumma 27 720

Samtliga nya investeringsanslag borde ha varit kända under budgetprocessen och skulle därmed 
inte behövt lyftas under året. En del av anslagen är dock kopplade till trygghetsskapande åtgärder 
som fullmäktige beslutade om i samband med resultatöverföringar för bokslut 2018. Det är en 
vedertagen del i den ekonomiska processen och bedöms därför vara rimlig. Vidare är det inte 
lämpligt att fastställa ett anslag i budget när kommunen ska förvärva en fastighet eftersom det 
riskerar att späda på kostnadsutvecklingen.

3A. Fakturahanteringsprocess
Kontrollmoment – Respektive verksamhet har en rutin som följs för att verifiera rätt 
beloppsunderlag vid extern fakturering (inkomstuppgifter gällande maxtaxa inom förskola, 
fritidshem, äldreomsorg och exploatering)

Respektive verksamhet har en rutin som följs för att verifiera rätt beloppsunderlag vid extern 
fakturering; inkomstuppgifter gällande maxtaxa inom förskola, fritidshem och äldreomsorg. Re-
spektive verksamhet har en rutin som följs för att verifiera rätt beloppsunderlag vid extern faktu-
rering; inkomstuppgifter gällande maxtaxa inom förskola, fritidshem och äldreomsorg.

I samband med kontrollen upptäcktes dock brister, främst i form av att ett för lågt beloppsunder-
lag angetts, då inkomstredovisning inte redovisats. Det innebär att kommunen fakturerat med-
borgarna felaktigt en för låg avgift.

Åtgärder/utveckling

Kontrollen av inkomstuppgifter inom förskola/fritidshem har tidigare skötts manuellt vilket är 
mycket tidskrävande. Verksamheten planerar för inköp av digitalt kontrollsystem framöver där 
löpande inkomstkontroll kan göras.

Socialförvaltningen kommer under våren 2020 att byta IT-system för dokumentation av inkomst-
uppgifter som faktureringsunderlag. I samband med det sker en översyn för att minimera eventu-
ella brister avseende för låga beloppsunderlag inom äldreomsorgen.
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3B. Fakturahanteringsprocess
Kontrollmoment – Fullständig deltagarlista med namn och syfte med aktivitet bifogas samtliga 
fakturor i samband med intern respektive extern representation, resor, hotell/logi samt vid 
konferenser/utbildning/kurser

Granskningen avser kontogrupperna extern- och intern representation, resor, hotell och logi samt 
kurser. Det som kontrollerats är om:

 fullständiga deltagarlistor med namn och syfte bifogats till fakturor
 momsbeloppet är rätt 
 beslutsattestanten beslutat kostnader som denne själv har deltagit i.

Resultat ‒ uppföljningsrapport 1

Granskningar gjorda vid tre tillfällen under året Uppföljningsrapport 1, 2 och 3

Antal granskade fakturor 302

Antal fakturor som saknade fullständig deltagarlista och syfte 47

Antal fakturor där fel momsbelopp dragits av 9

Antal fakturor där beslutsattestanten beslutsattesterat egna kostnader 20

Åtgärder/utveckling
Information om kommunens gällande rutin, har lämnats till berörda om, att syfte ska framgå vid 
fakturering i samband med representation samt att deltagarförteckning med för- och efternamn 
ska bifogas fakturan. Fakturor avseende representation där anställd själv deltagit, ska besluts-
attesteras av överordnad chef, även denna information har aktualiserats. Likaså har information 
förtydligats till berörda, där felaktigt avdragen moms kunnat konstateras.

4. Diarieprocess
Kontrollmoment – Respektive nämnd (inklusive löneservicenämnden) har antagit rutin för 
hantering av skyddade personuppgifter

Det finns en risk för att skyddade personuppgifter inte hanteras korrekt om sådan rutin saknas. 
Momentet har enligt beslut kontrollerats en gång under 2019. Resultatet visar att socialnämnden 
och utbildnings- och kulturnämnden har en antagen rutin. Kommunstyrelsen och miljö- och bygg-
nämnden saknar antagna rutiner, arbetet har här påbörjats och beräknas vara färdigställt under 
första halvåret 2020.

5. Avtalsföljsamhet 
Kontrollmoment ‒ Inköp från leverantörer där avtal saknas och där det samlade inköpet 
överstiger direktupphandlingsgränsen ska identifieras

Momentet har, enligt beslut, kontrollerats, en gång under 2019.

Resultat ‒ uppföljningsrapport 3 
Resultatet visar att inköp hos tre av leverantörerna överstiger direktupphandlingsgränsen. I två av 
fallen har behov av upphandling varit identifierad men inte genomförts på grund av tidsbrist. Ett 
område avser tjänster på området värme och sanitet och det andra området är köp av konsulter 
för diverse tjänster inom beställarstöd, utredningar samt kontrollansvarig. I det tredje fallet är det 
köp av låssystem och nyckelservice, vilket är ett identifierat behov men inte prioriterat. Orsak kan 
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vara bristande kontinuitet av medarbetare, brister i kompetens samt behov/begäran av ompriori-
teringar.

Effekter

I samtliga fall bedöms risken vara stor att kommunen får högre kostnader än om det hade funnits 
upphandlade avtal.

Åtgärder/utveckling

Fler resurser med kontinuitet samt med tillräcklig erfarenhet och kompetens. För arbetet krävs 
även framförhållning och planering där ansvarig för dessa åtgärder är förvaltningschef.

Avslutande kommentar 
Vid uppföljningen av kontrollmomenten för de olika beslutade processerna har vissa brister iden-
tifierats. I samtliga fall har det lett fram till förändrade rutiner eller förslag på åtgärder. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är därför att föreslagna åtgärder, uppföljning och 
information av att befintliga rutiner följs samt, i en del fall, förändrade rutiner ska vara tillräckliga 
för att undanröja eller minimera identifierade brister. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Delin Wemme

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef, kanslichef, redovisningschef, upphandlings-
strateg och IT-strateg deltagit

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Bilaga 1 Plan för intern kontroll 2019 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommun-
styrelsen 2018-10-29, § 136
Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:150-041

§ 41
Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

___

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

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

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

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

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-26

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2020:150-041

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

Kommunstyrelsen 

Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Amra Saranovic

Tf Ekonomichef
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:57-514

§ 44
Antagande av riktlinjer för utformning och reglering av 
parkering i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat 
förslag.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun står inför stora förändringar de kommande åren med både planerad nybyggnation av 
bostäder och verksamheter samt ny infrastruktur. Det innebär att parkeringsregleringar och parkeringar-
nas utformning kontinuerligt kommer att behöva ändras och ses över allt eftersom förutsättningarna 
ändras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till riktlinjer för utformning och reglering av parke-
ring i Burlövs kommun. Syftet med riktlinjerna är att peka ut en övergripande riktning för det framtida 
arbetet med parkering. Riktlinjerna berör samtliga typer av fordon både större fordon som lastbilar och 
bilar och mindre fordon som mopeder, cyklar, elsparcyklar osv. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Förslag till riktlinjer för parkering
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-01-22

1/8

DIARIENUMMER 
KS/2020:57-514

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av riktlinjer för utformning och reglering av 
parkering i Burlövs kommun

Sammanfattning
Burlövs kommun står inför stora förändringar de kommande åren med både planerad nybygg-
nation av bostäder och verksamheter samt ny infrastruktur. Det innebär att parkeringsreglering-
ar och parkeringarnas utformning kontinuerligt kommer att behöva ändras och ses över allt 
eftersom förutsättningarna ändras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till riktlinjer för utformning och reglering 
av parkering i Burlövs kommun. Syftet med riktlinjerna är att peka ut en övergripande riktning 
för det framtida arbetet med parkering. Riktlinjerna berör samtliga typer av fordon både större 
fordon som lastbilar och bilar och mindre fordon som mopeder, cyklar, elsparcyklar osv. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun enligt i ärendet 
redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Burlövs kommun står inför stora förändringar de kommande åren med både planerad nybygg-
nation av bostäder och verksamheter samt ny infrastruktur. Det innebär att parkeringsreglering-
ar och parkeringarnas utformning kontinuerligt kommer att behöva ändras och ses över allt 
eftersom förutsättningarna ändras.

Syftet med riktlinjerna är att peka ut en övergripande riktning för det framtida arbetet med 
parkering. Riktlinjerna berör samtliga typer av fordon både större fordon som lastbilar och bilar 
och mindre fordon som mopeder, cyklar, elsparcyklar osv. 

Olika typer av parkering för olika behov
Parkering är en viktig del i att skapa ett fungerande trafiksystem och är något som berör både 
medborgare och verksamheter i deras vardag. Burlövs kommun har två roller och två typer av 
parkeringar. Dels finns parkeringar på allmän platsmark där parkeringarna ska vara allmänt till-
gängliga för allmänheten och ska tjäna ett allmänt intresse, regleringarna av dessa styrs i första 
hand av trafikförordningen (1998:1276), dels finns parkeringar på kvartersmark kopplat till de 
verksamheter som kommunen äger och driver, vars syfte är att tillgodose verksamhetens behov 
av parkering. Regleringarna på kvartersmark styrs i första hand av lagen (1984:318) om kontroll-
avgift.  

I praktiken finns det alltid en samverkan mellan dessa två typer av parkeringar och därför tas 
båda upp i riktlinjerna. Riktlinjerna berör såväl större fordon som personbilar och lastbilar, som 
mindre fordon som cyklar och mopeder, då samtliga fordonsslag är lika viktiga för att uppnå 
målen i riktlinjerna. Större fordon kommer dock att ägnas mer uppmärksamhet i riktlinjerna och 
i förvaltningens genomförande av riktlinjerna eftersom dessa kräver större ytor och ställer hög-
re krav på utformning och regleringar.

På både allmän platsmark och kommunalt ägd kvartersmark finns olika behov av parkeringar. På 
kvartersmark kan det röra sig om anställdas behov av att parkera vid sin arbetsplats en hel ar-
betsdag, men också om föräldrar eller andra besökares möjlighet att kunna parkera en kortare 
tid för att lämna sina barn, leverera en vara eller gå på ett möte. På allmän platsmark kan det 
röra sig om behov för besökare att kunna stanna en kortare eller lite längre tid men också be-
hov av boende att parkera under en längre tid. Dessa olika behov kan ibland konkurrera med 
varandra och då måste kommunen prioritera och med regleringar och utformning styra de olika 
parkerade fordonen. 

Enligt plan- och bygglagen ska fastighetsägaren själv i skälig utsträckning tillgodose behovet av 
parkering till sin fastighet. Kommunen har dock det övergripande ansvaret för att planera parke-
ringen i kommunen.

Situationen idag
Parkeringssituationen varierar i olika delar av kommunen. Nedan finns en sammanställning över 
de utmaningar och problem som idag finns relaterade till parkering i Burlövs kommun.

Beläggningsgrad

Burlövs kommun genomförde under våren 2019 en parkeringsinventering då samtliga bilar i 
Arlöv och vissa delar av Åkarp räknades på varje gata och allmänna parkeringar två gånger dag-
tid och två gånger kvällstid. Antalet parkerade bilar jämfördes sedan med antalet bilar som skul-
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le kunna parkera på gatan och parkeringen. Inventeringen visade att det generellt finns gott om 
parkeringsplatser i kommunen med några undantag. Under dagtid förekommer en hög belägg-
ning runt Medborgarhuset och Vårboskolan i Arlöv. Under kvällstid förekommer en hög belägg-
ning på Kornvägen, Rapsvägen Elisetorpsvägen och Grönvägen antagligen kopplat till att boende 
på Svenshög och Elisetorp använder gatorna som boendeparkering. Utöver det förekommer 
hög beläggning på gator eller delar av gator i villaområden i anslutning till dessa områden.

En hög beläggningsgrad riskerar att leda till att fler väljer att felparkera exempelvis i vändplat-
ser, räddningsvägar eller villautfarter. Något som kan leda dels till irritation och konflikter men 
även kan leda till trafikfarliga situationer.

Figur 1. Visar generell beläggningsgrad i områden i Arlöv dagtid
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Figur 2. Visar generell beläggningsgrad i områden i Arlöv kvällstid

I Åkarp genomfördes inventeringar vid bland annat Dalslundskolans parkeringar och ICA-mathu-
set. Samtliga platser hade en beläggningsgrad på runt 50 %.

Regleringar

I samband med parkeringsinventeringen gjordes även en sammanställning av antalet olika par-
keringsregleringar i Burlövs kommun samt vilka sträckor de berörde. Det fanns sammanlagt 24 
olika regleringar. Ett för stort antal regleringar kan skapa en sämre förutsägbarhet för parkören. 
Liknande områden med liknande typ av beläggningsgrad bör också ha samma parkeringsregle-
ring för att skapa en likabehandling.

Skolor och förskolor

Många av kommunens skolor och förskolor är byggda under 60- och 70-talet och är inte anpas-
sade för att en stor andel hämtar och lämnar barnen med bil. Det gör att trafiksituationen vid 
hämtning och lämning kan upplevas som kaotisk och otrygg.
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Uppställning av och övernattning i tyngre fordon

Övernattning i fordon kan skapa både nedskräpning och sanitära olägenheter då den övernat-
tande inte har möjlighet att uträtta sina behov eller laga mat utan gör det i närheten av fordo-
net. På olika platser i kommunen förekommer uppställning av och övernattning i tyngre fordon 
som lastbilar. Uppställning av fordonen i bostadsområden tar även ett stort antal parkerings-
platser. 

Skrotbilar, målvaktsbilar etc.

Det förekommer uppställning av skrotbilar och målvaktsbilar på kommunens mark som många 
gånger är både oförsäkrade och har körförbud. Dessa fordon utgör dels en säkerhetsrisk då de 
parkerade utgör en brandrisk och är olämpliga att köra på allmän väg, de ger dessutom ett ovår-
dat intryck vilket kan skapa otrygghet.

Service och underhåll

Det finns idag varken datumparkering eller parkeringsförbud vissa dagar, så kallade serviceda-
gar, vilket gör att det på vissa sträckor i princip alltid finns bilar parkerade. Det gör det svårt att 
genomföra gatuunderhåll som sopning, vinterväghållning och sugning av dagvattenbrunnar. 
Bristande gatuunderhåll dels kan ge ett ovårdat intryck men även kan utgöra en olycksrisk.

Cykelparkering

Det finns idag ingen översyn över kvaliteten och behovet av cykelparkeringar på kommunal 
mark i kommunen. De flesta cykelparkeringar är av äldre modell och det saknas ofta möjlighet 
att på ett säkert sätt kunna låsa fast cykeln i ramen eller ställa cykeln under tak. Det saknas även 
oftast anpassade parkeringar för lådcyklar.

Laddinfrastruktur

Det finns idag två laddplatser för laddbara fordon på kommunal mark; en vid Medborgarhuset i 
Arlöv och en vid idrottsplatsen i Åkarp. Kommunen saknar en strategi för hur laddinfrastruktur 
ska placeras både på kvartersmark och allmän platsmark. Framtida lagstiftning kommer antagli-
gen att ställa krav både på förberedande och genomförande av laddinfrastruktur på parkerings-
platser.

Förvaltningens tidsplan för genomförande av riktlinjer för parkering
Parkeringsregleringar behöver ständigt förändras och ses över i och med att förutsättningarna 
ändras. I befintlig miljö kan förutsättningarna ändras då exempelvis en verksamhets byts ut eller 
en verksamhet omvandlas till bostäder. Det finns också större samhällsförändringar som påver-
kar som människors resvanor som kostnader för bilägande, pendlingsmönster, tekniska innova-
tioner etc. Därför behöver mindre ändringar av parkeringsregleringarna göras kontinuerligt.

I Burlövs kommun finns flera stora projekt som kommer att innebära stora förändringar för be-
hovet av parkeringar när de är färdigställda. Inom de närmaste åren kommer både Burlöv C och 
Åkarps station att byggas om. Utöver det finns flera pågående och planerade nybyggnationspro-
jekt. Tillsammans med att det finns behov att se över reglering i redan befintliga miljöer innebär 
det stora förändringar och behov av att se över parkeringen både i sin helhet och på vissa plat-
ser.

De förändringar som kommer att ske kommer inträffa vid olika tidpunkter, och därför kan inte 
samtliga förändringar genomföras samtidigt. Kommunen delas därför upp i zoner där det ska tas 
fram konkreta förslag på regleringar och utformning av parkeringar inom varje zon. Förutom 
zonerna behöver också övergripande genomföranden i större delar av kommunen i form av 
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servicedagar och förbud för tunga fordon. Förslagen görs i enlighet med de mål och strategier 
som finns i Burlövs kommuns parkeringsstrategi. Nedan listas de områden som ska ses över till-
sammans med en tidsplan. Tidsplanen är i de flesta fall satt efter när en större förändring ska 
ske inom området, det gör att genomförandet kan flyttas både framåt och bakåt i tid och årtalet 
är ett förslag på genomförande. Vissa av åtgärderna sker till relativt låga kostnader och kan ge-
nomföras inom befintligt budget, men för att kunna genomföra samtliga åtgärder kommer extra 
medel behövas i budget.
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Zoner med tidsplan för planerat genomförande

1. Medborgarhuset/Vårboskolan 2020

2. Burlöv Kabbarpsvägen 2020

3. Skolgatanområdet 2020

4. Rusthållareområdet 2020 översyn 2021

5. Samtliga skolområden 2020–2023

6. Vintergatanområdet 2021

7. Arlövs teater 2020 översyn 2021

8. Burlöv C 2021

9. Svenshög 2021

10. Elisetorp 2021

39



BURLÖVS KOMMUN 2020-01-22 KS/2020:57-514 8/8

11. Centrala Arlöv 2022

12. Åkarp C 2023

Övergripande genomföranden

1. Förbud mot tunga fordon 2020

2. Servicedagar 2020

Förvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta de förslagna riktlinjerna för 
utformning och reglering av parkeringen. Riktlinjerna ger förvaltningen en vägledning i att ta 
fram regleringar och utformning av nya parkeringar. Förslagen på nya regleringar kommer att 
genomföras stegvis enligt förvaltningens tidsplan ovan.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Johan Sjöberg

Fastighetschef

Handläggare

Trafikingenjör Ahrne Christiansson

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Förslag till riktlinjer för parkering
 
Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för kommunteknik
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1/3
DIARIENUMMER
KS/2020:57-514 

Riktlinjer för utformning och reglering av parkering i 
Burlövs kommun
Antagna av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att peka ut en övergripande riktning för det framtida arbetet med utform-
ning och reglering av parkering. Riktlinjerna berör samtliga typer av fordon både större fordon som 
lastbilar och bilar och mindre fordon som mopeder, cyklar, elsparcyklar osv. 

Målsättningar med riktlinjerna
Målsättningarna med riktlinjerna för utformning och reglering av parkering följer kommunfullmäk-
tiges övergripande mål. Framförallt förstärks målen Attraktiva Burlöv och Trygga Burlöv. Då en väl 
fungerande parkering skapar en trygg och attraktiv miljö för både medborgare och verksamheter.

Tillgänglighet
 Det ska finnas en god tillgänglighet till parkering för samtliga fordonsslag vid olika målpunkter i 

kommunen.
 Det ska finnas en god tillgänglighet till laddinfrastruktur.

Trygghet
 Antalet uppställda skrotbilar, avställda bilar, målvaktsbilar osv. ska minimeras.
 Antalet fordon, såsom lastbilar och husvagnar, där personer övernattar i fordonet på allmän 

väg ska minimeras.
 Uppställning av tunga fordon i bostadsområden ska minimeras.
 Vägbanan ska kunna underhållas så att den ger ett vårdat intryck.
 Konflikter mellan boende och parkörer ska minimeras.
 Parkeringssituationen vid skolor och förskolor ska upplevas som trygg och välfungerande.

Trafiksäkerhet
 Söktrafiken som letar efter parkeringar ska minimeras.
 Gatorna ska kunna underhållas på ett sätt som gör dem säkra.
 Antalet felparkeringar, såsom dubbelparkeringar, parkering i vändzon eller liknande, som orsa-

kas av hög parkeringsbeläggning, ska minimeras.
 Parkering och hämtning och lämning av barn på skolor och förskolor ska kunna genomföras på 

ett trafiksäkert sätt.

En fungerande parkeringsmarknad
 Regleringen och utformningen av parkering ska utformas så att det är möjligt att skapa en pri-

vat fungerande parkeringsmarknad.
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Prioritering av olika typer av parkeringar
Trafiksäkerheten ska alltid prioriteras i första hand och där parkering är olämplig ur trafiksäkerhets-
synpunkt bör parkeringsförbud eller stannaförbud införas.

Vid konflikt mellan olika typer parkeringar på allmän plats tillämpas följande prioritering:

1. kortare besöksparkeringar till boende eller verksamheter
2. längre besöksparkeringar till boende eller verksamheter
3. boendeparkering
4. parkering för anställda i verksamheter.

Om möjligt bör föreskrifter utformas så att parkering kan samutnyttjas då exempelvis boendepar-
kering och besöksparkering ofta sker vid olika tider på dygnet. 

De ytor som ligger närmast mål- och startpunkt ska prioriteras för parkering för rörelsehindrade 
och cykelparkering.

På kommunalt ägd kvartersmark gäller samma prioritering förutom att det är besökare och anställ-
da i verksamheten som parkeringen tillhör som prioriteras först. Boendeparkering prioriteras också 
lägst om det är en verksamhet som kvartersmarken tillhör. 

Regleringar
Regleringarna ska utformas för att uppnå en beläggningsgrad på högst 80‒90 % och ska följa kom-
munens prioritering av olika typer av parkeringar samt målsättningarna i dessa riktlinjer. För att 
uppnå målsättningarna kan bland annat parkeringsförbud, tidsreglering, avgift och boendeparke-
ring användas. Den reglering som väljs är den som bäst kan uppfylla målsättningarna.

Utformning
Vid utformning av parkering ska i första hand hänsyns tas till trafiksäkerheten. På platser där det är 
olämpligt ur trafiksäkerhets- eller trygghetssynpunkt att parkera bör det vara parkerings- eller 
stannaförbud. På villagator bör normalt ingen särskild utformning eller reglering ske. I villaområden 
med en stor andel parkörer från andra områden kan däremot reglering i form av parkeringsrutor 
eller liknande genomföras för att minska konflikter mellan boende och parkörer och skapa en tryg-
gare och säkrare trafikmiljö.

Utfarter
Det är fastighetsägarens ansvar att utforma sin utfart så att transporter kan ta sig in och ut från 
fastigheten på ett trafiksäkert sätt. I undantagsfall, då det av någon anledning inte är möjligt att 
anpassa utfarten, kan parkeringsförbud placeras i anslutning till utfarten.

Generella förbud mot parkering av vissa fordon
Om uppställning av vissa fordonstyper utgör ett problem kan förbud mot vissa typer av fordon 
exempelvis tyngre fordon införas på vissa platser. 

Laddinfrastruktur
Kommunen ska verka för tillgänglig laddinfrastruktur på både allmän platsmark och kvartersmark.
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Cykelparkering
Kommunen ska erbjuda attraktiv och säker parkering för cykel vid kommunens olika målpunkter 
där kommunen är fastighetsägare. Parkeringen ska där behov finns vara anpassad för olika typer av 
cyklar, exempelvis lådcyklar och cykelvagnar. 

Gatuunderhåll
För att kunna sköta gatuunderhållet ska servicedagar alternativt datumparkering införas där beho-
vet finns.

Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2020:57-514
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik -
Dokumentansvarig Gatuchef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-03-05

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2020:170-106

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

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion för ombud vid årsmöte i Svenska 
stadsnätsföreningen

Sammanfattning
Föreligger kallelse till årsmöte i Svenska stadsnätföreningen den 18 mars.

Föreningen uppvisar för år 2019 ett resultat om -144 kr efter finansiella poster. Motsvarande 
siffra för dess dotterbolag Svenska stadsnätsföreningens servicebolag AB är -209 tkr. Revisorer-
na har granskat verksamhetsberättelse och årsredovisning och lämnar dessa utan anmärkning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud vid årsmöte i Svenska stadsnätsföreningen att tillstyrka ansvarsfrihet för 
styrelsen för år 2019 samt att i övrigt tillstyrka styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse
Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Granskningsrapport
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag till styrelse
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Kallelse till årsmöte med Svenska Stadsnätsföreningen 
 

Dag: Onsdagen den 18 mars 2020 
Tid: Kl. 09.30-11.45 
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Linköping  
 
Endast medlemmar med rösträttsbevis får rösta på årsmötet. Rösträttsbeviset ska 
bytas ut mot röstsedel på årsmötet. Rösträtten kommer att stämmas av mot röstlängd. 
Rösträttsbevis med instruktion bifogas denna kallelse. 
 

 

Dagordning 
 
1.  Årsmötet öppnas 
 
 
2.  Fastställande av dagordning 
 
 
3.  Årsmötets behöriga utlysande 
 
 
4.  Val av mötesfunktionärer 
 1. Mötesordförande 
 2. Sekreterare 
 3. Två justerare 
 4. Rösträknare 
 5. Presstalesperson 
 
 
5.  Röstlängd upprättas och fastställs 
 
 
6.  Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 2019, bilaga 1 
 
 
7.  Fastställande av ekonomisk berättelse 2019 
 a) Årsredovisning Förening, bilaga 2 

b) Årsredovisning AB, bilaga 3 
 
 
8.  Fastställande av revisorernas berättelse, bilaga 4 
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9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
 
10. Inkomna motioner och propositioner 
 
 
11.  Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020, bilaga 5 
 
 
12.  Beslut om årsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
  
 
13.  Val av styrelse, bilaga 6 
 1. Ordförande 
 2. Vice ordförande 
 3. Ledamöter och suppleanter 
 
 
14.  Val av auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 6 
 
 
15.  Val av valberedning 
 
 
16. Övriga frågor 
 
 
17.  Avslutning 
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Stadsnätsföreningens verksamhet indelas i de tre 
strategiområdena Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans. Kopplade till strategiområdena finns fem 
övergripande ambitioner och viktiga händelser som 
verksamheten arbetarmed för att nå ambitionerna.

Inom KUNSKAPSLYFTET har Stadsnätsföreningen fortsatt 
sitt arbete med att sprida kunskap om stadsnäten. Under 
2019 tillträdde en ny regering inklusive en ny minister 
med ansvar för bredbands- och digitaliseringsfrågor 
samt att ett nytt infrastrukturdepartement inrättades. 
Stadsnätsföreningen har ägnat tid åt att skapa förståelse 
för stadsnätens arbete och deras viktigaste frågor hos 
den nya ministern samt de närmaste medarbetarna. 
Föreningen har också arbetat med att skapa förståelse 
för stadsnätens roll bland de nya riksdagsledamöter 
som sitter i riksdagens trafikutskott eller som arbetar 
med digitaliseringsfrågor. Därtill genomfördes 
informationsutskick om stadsnätens roll till ledande 
kommun- och regionsföreträdare i hela landet. 

I föreningens arbete ingår det att genomföra olika 
undersökningar om bredband och digitalisering 
och dessa har i flera fall skapat underlag för olika 
debattartiklar och inslag i media. Totalt har över 500 
inslag publicerats. I Almedalen anordnade föreningen 
fem olika rundabordssamtal med lika många teman och 
en paneldiskussion. När det gäller remissarbetet inom 
Kunskapslyftet har Stadsnätsföreningen besvarat tio 
remisser bland annat om ny lag som ska ersätta  
Lagen om elektronisk kommunikation. 

Inom strategiområdet NÄT I VÄRLDSKLASS skapas olika 
avtal med syftet att stödja stadsnäten. Leverantörsavtalet 
är ett sådant och har fått genomslag genom att tolv 
guldleverantörer och åtta silverleverantörer tecknat det. 
Guldleverantörer är: Direktronik, eklundh.com, Fiberdata, 
Foranet, Geomatikk, Hubory, Maintrac, Melbye, NetNordic, 
Rala, Rejlers och Vinnergi. Silverleverantörer är: Alcadon, 
e-Centret, Fiber Network Consulting, Grytek, kHuset, 
Knowit, Pro Optix och Wälikangas Juridik. 

CESAR2-avtalet reviderades under året och utökades 
med nya produkter som exempelvis svartfiber-till-villa/
lägenhet vilket införts i avtalet som en transmission/
förbindelsetjänst. Från april 2019 gäller CESAR2 
avtalsversionen 3.0 för alla nybeställningar. Under 
året minskade svartfiberaffärerna i CESAR2 påtagligt. 
Minskningen kan härledas till nya produkter och en  
aggressiv prissättning från konkurrerande nätägare.  
Ett annat skäl till minskningen är att stadsnäten inte  
lägger in fastprisområden eller anslutningspunkter  
trots hög efterfrågan. 

Totalt finns 137 nät anslutna till CESAR2 och vid 
halvårsskiftet finns det 243 006 anslutningspunkter 
i systemet, vilket är påfallande lite då det borde 
vara närmare 1 000 000 anslutningspunkter. 

Stadsnätsföreningen ökade under hösten insatserna 
för att antalet anslutningspunkter ska öka i systemet, 
eftersom fortsatta affärsframgångar för stadsnäten är 
avhängigt att de finns synliga för potentiella affärer. Utöver 
det görs en stor satsning på systemuppgraderingar.

En krisövning togs fram tillsammans med PTS, 
TELÖ2020 Stadsnät, och planeras genomföras 
2020. Fler stadsnät gick med i Stadsnätens 
infrastruktursamverkansgrupp, SiSG, som nu består av 
70 personer som representerar 36 stadsnät, det är mer 
än dubbelt så många jämfört med förra året. När det 
gäller Stadsnätsfabriken är den verksamheten avvecklad 
och helt integrerad i föreningens serviceutbud och finns 
samlat inom Nät i världsklass och Tillsammans.

Inom strategiområdet TILLSAMMANS genomför 
Stadsnätsföreningen flera samverkansmöten och 
dialogmöten med stadsnätens ägare. Föreningen 
har stöttat och deltagit i skapandet av nya 
regionala samarbeten mellan medlemmar där även 
kommunikationsplaner och pressmeddelanden tagits 
fram. Olika händelser under året har ökat stadsnätens 
motivation till samverkan och en allt större del av 
föreningens insatser går till att stödja stadsnätens 
utveckling till mer samverkan. 

Dialog är viktigt för våra medlemmar och för andra 
året i rad genomfördes Stadsnätschefs-dagen. Andra 
möten och nätverksträffar som anordnats är med de 
associerade medlemmarna genom leverantörsdagar eller 
frukostmöten om exportmöjligheter. Det har genomförts 
flera workshops mellan stadsnäten och PTS. Föreningen 
har tagit emot ett tiotal internationella delegationer. 
Ett stort antal utbildningar har genomförts under året 
både som kurser och webbinars. Många av dessa sker 
i samarbete med externa partners, ett framgångsrikt 
exempel är KnowITs säkerhetskurser. Därtill anordnar 
föreningen Årskonferensen och Bredbandsbåten där 
sammanlagt nästan 1 400 deltagare möttes, nätverkade 
och förkovrade sig.  

Sammantaget blev årets resultat -210 kkr. Det beror 
främst tidigarelagda satsningar på utveckling av Cesar2. 
Föreningen har anställt en ytterligare kommunikatör 
och fått nio nya medlemmar. Medlemmarna är viktiga 
för Stadsnätsföreningen och antalet har successivt 
ökat sedan 2013, och uppgår nu till 308 medlemmar. 
Medlemmar i föreningen får tillgång till ett brett 
erbjudande av utbildningar, verktyg och tjänster. 

SAMMANFATTNING

NÄT I VÄRLDSKLASS TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET
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Styrelsens sammansättning 
Styrelsen är gemensam för förening och servicebolag och hade vid utgången av verksamhetsåret 2019  
följande sammansättning:

Funktion  Ledamot  Bolag
Ordförande  Jörgen Svärdh Utsikt Bredband AB

Vice Ordförande  Mats Berggren Umeå Energi UmeNet AB

Ledamöter Maria Olsson Övik Energi AB 
 Sofia Söder Göteborg Energi Gothnet AB
 Staffan Ingvarsson Stokab
 Tomas Sundström IT-Norrbotten
 Elin Bertilsson Karlstads El- och Stadsnät AB

Suppleanter Ulf Linderoth Malmö Stad 
 Bo Lindberg Öresundskraft AB
 Göran Sörell Servanet AB
 Annette Grönberg  Hedemora Energi AB

Godkänd revisor  Mikael Johansson  Aktiv Revision i Gävle AB

Lekmannarevisorer Tony Jonassen Norrtälje Energi AB
 Ulf Svensson Jönköping Energi AB

Adjungerade  Mikael Ek Stadsnätsföreningens Servicebolag AB
 Viktoria Lundquist Stadsnätsföreningens Servicebolag AB

Valberedning 
Valberedningen hade vid utgången av verksamhetsåret 2019 följande sammansättning

Funktion  Ledamot  Bolag
Sammankallande  Björn Jonsson  Norrsken AB
Ledamöter Alexander Jansson Bjäre Kraft Bredband AB
 Peter Sandstedt Botkyrka Stadsnät AB

Verksamheten 
Funktion Namn
VD Mikael Ek 
Sakkunnig samhälle och politik  Camilla Jönsson
Kanslichef Viktoria Lundquist 
Utveckling- och säkerhetschef Jimmy Persson
Chef PR och Kommunikation Louise Thorselius
Regional samverkan Per Fröling
Kommersiell Produktchef Per Lindström
Kommunikatör Lotta Karlsson

Konsulter (längre uppdrag) Mia Forslöf (Konferenser och utbildningar)
 Lars Björkman (Robusta Nät, CESAR2, driftsäkerhet, föreskrifter m.m.) 
 Robert Wälikangas ( juridiska uppdrag)
 Peter Bryne (5G och Nationellt sälj)
 Front Advokatbyrå ( juridiska uppdrag)

ORGANISATION
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Uppdelning mellan förening och servicebolag 
All operativ verksamhet bedrivs i servicebolaget som har föreningens uppdrag att sköta olika uppgifter i enlighet med 
nedanstående lista som visar uppdelningen av vilka frågor som behandlas inom servicebolaget respektive föreningen 
(utdrag från styrelsens styrdokument).

Föreningsrelaterade frågor  Bolagsrelaterade frågor
Årsmötet   Bolagsstämma
Medlems- och serviceavgifter (beslut)  Medlems- och serviceavgifter (fakturering)
Föreningens styrelsekostnader   Bolagets styrelsekostnader
Föreningens ekonomi och bokslut   Bolagets ekonomi och bokslut
Verksamhetsberättelsen   Bredbandsmarknaden
Remissvar   Omvärldsbevakning
Bredbandspolitiken   Styrelsens rådgivande organ
Strategisk utveckling och policyfrågor  Forsknings-, provnings- och 
Medlemsrelaterade frågor   standardiseringsverksamheten
Medlemstidningen (beslut)  Annan projektverksamhet
  Kommunikation/information
  Medlemstidningen (produktion)
  Evenemangsverksamhet
  Mässor och utställningar
  Medlemsundersökningar
  Medlemsregistret
  Webbplats och intranät
  Personalärenden
  Kontorsärenden
  Konsultärenden

Medlemmar 
Medlemsantalet har successivt ökat sedan 2013. Ökningen fortsatte även under 2019. I slutet av året hade Svenska 
Stadsnätsföreningen 308 medlemmar, vilket är en ökning jämfört med förgående år då antalet var 299 medlemmar. 
Antalet medlemmar med rösträtt var 164 (160, år 2018) och antalet utan rösträtt var 144 (139, år 2018). Under året har 
även några utträden skett. Utträdena är endast leverantörer som ändrat verksamhetsinriktning eller minskat sina  
affärer med stadsnäten.

ORGANISATION

Antal medlemmar i Stadsnätsföreningen 2010 – 2019

Utan rösträtt

Med rösträtt 135 136 138 148 152 156 155 157 160 164

123 136 125 112 123 124 130 130 139 144

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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VERKSAMHETSUTVECKLING

KUNSKAPSLYFTET

PÅVERKAN

KUNSKAP

AVTAL &  
VERKTYG LAGAR &
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NÄT I VÄRLDSKLASS

UTVECKLING

REGIONAL  
SAMVERKAN

MÖTES- 
PLATSER

TILLSAMMANS

Verksamhetsplattformen
Stadsnätsföreningens verksamhetplattform är indelad i tre strategiområden såsom Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans. De fem övergripande ambitionerna och dess viktiga händelser återfinns under dessa tre strategiområden. 

Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets  
långsiktiga och hållbara utveckling.1

Kommuner, regioner och staten erbjuder digitala tjänster  
över robust fiberinfrastruktur.4

Privata och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som kombinerar  
allt från lokala till globala digitala erbjudanden på ett enkelt, tryggt och driftsäkert sätt.  2

Alla stadsnät arbetar för öppna och neutrala nät  
och tillämpar en likabehandlingsprincip.5

Stadsnäten är sammantaget den största aktören på grossistmarknaden  
för bredbandsinfrastruktur.3

Stadsnätsföreningens fem ambitioner
Stadsnätsföreningen har formulerat fem övergripande ambitioner fram till 2020.  
Ambitionerna är ett stöd för det som verksamheten ska åstadkomma.
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Branschutvecklingen 2019 
Fiberaffären
• Svartfiberaffären är en fortsatt stark affär. Under 

2019 efterfrågades det längre förbindelser i större 
utsträckning. Allt fler stadsnät använder en prislista 
baserat på fastpriser i CESAR2, särskilt i stadskärnor 
samt i områden där anslutningsgraden och efterfrågan 
är hög.

• Konkurrensen är omfattande och svartfiberpriserna 
pressas ner. Bland annat har Telia lanserat och utvidgat  
ett offensivt priserbjudande på produkten singelfiber.  

• Några stadsnät har importerat anslutningspunkter i 
CESAR2 för att stödja API-förfrågningar men under 
nästa år kommer det att vara fler. 

• Kapacitetsprodukter är en växande affär för stadsnäten 
och jämfört med förra året ökade antalet sålda 
förbindelser med 12 procent i CESAR2.

Branschsamarbeten 
• Telekområdgivarna har nu för andra året i rad tagit sig 

an bredbandsfrågor där de ger opartisk rådgivning till 
konsumenter. De har haft mycket att göra under året 
då antalet klagomål, som året innan, varit högt. För att 
komma tillrätta med en stor del av klagomålen arbetar 
Telekområdgivarna med att ta fram en uppförandekod  
för fiberanslutning och för tjänsteleverantörsbyte. 

• Kännedomen om Robust Fiber ökade markant i år 
också, vilket kan mätas i en ökad andel frågor som 
inkommit till Robust Fiber. Dessutom ökade efterfrågan 
på besiktningar gjorda av Robust Fibers certifierade 
besiktningsmän. 

• Under året lanserades Robusta fasta radiolänkar.  
Det är ett branschsamarbete för att kunna förlänga 
fibernät och skapa redundanta förbindelser på 
kostnadseffektivt och robust sätt och ända behålla så 
mycket av den kvalitet som ett fibernät har fast i luften.

• Ett annat branschgemensamt samarbete som påbörjades 
under året är Vägledning för Robust & Säker IoT.

Konsolideringar och effektiviseringar 
• EQT Mid Market sålde IP-Only till EQT Infrastructure 

för 18,25 miljarder under året. Affären slutfördes under 
sommaren. I slutet av året fusionerades IP-Only och 
Global Connect, som båda ägs av investmentbolaget 
EQT Infrastructure. Syftet med en fusion är enligt 
EQT att ”skapa den ledande leverantören av digital 
infrastruktur i norra Europa”. Det nya företaget ska 
erbjuda nordiska och nationella fiberprodukter till 
företag, offentliga verksamheteter och konsumenter. 
Under tiden som en ny organisationsstruktur utformas 
kommer de båda bolagen verka som två separata 
enheter med separata namn. 

• Com Hem och Tele2 arbetade under 2019 med 
integrationen av de båda bolagen. För det nya Tele2 
är fokus den svenska marknaden och konsumentsidan 
där Com Hem och Tele2 ska bearbeta marknaden 
under ett och samma varumärke. De satsar också på 
företagsmarknaden, vilket möjliggjordes genom köpet  
av TDC för några år sedan.

• Kommissionen godkände Telias förvärv av Bonnier 
Broadcasting från Bonnier AB och i slutet av året 

VERKSAMHETSUTVECKLING
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kunde Telia slutförde affären. Kritiker hävdar att Telias 
som operatör nu klättrar högre upp i värdekedjan och 
kontrollerar innehåll som blir exklusivt för deras egna 
kunder. Telia blir genom affären den första operatören 
i Norden med att erbjuda både uppkoppling och eget 
innehåll. 

• Under 2019 har Telia fokuserat på fortsatta 
kostnadsbesparingar, organisationsförändringar och 
prishöjningar. Till Telekomnyheterna sa Telia att de nu 
arbetar aktivt med att teckna avtal med stadsnät som 
har öppna nät men som ännu inte har avtal med Telia. 

• Telia köpte kommunikationsoperatören Zitius för några 
år sedan och sen dess har bolaget varit ett dotterbolag 
till Telia. Under hösten flyttades Zitius verksamhet som 
kommunikationsoperatör till Telia Sverige AB genom en 
koncernintern verksamhetsöverlåtelse. Zitius är nu en 
integrerad del av Telia. 

• Telenor köpte den finska operatören DNA, vilket 
innebär att Telenor stärker sin position på den nordiska 
marknaden. De två största aktörerna i Norden är Telia 
och Telenor. I Sverige är dock Telenor endast tredje 
största operatören efter Telia och nya Tele2. Detta  
tack vare Tele2:s köp av Com Hem fick nya Tele2  
andra platsen på konsumentmarknaden och så även  
på företagsmarknaden i och med köpet av TDC för 
några år. 

Villamarknaden
• Länge ökade andelen fiberanslutna hushåll i en årlig 

takt med 12 procent. Dock visar PTS statistik att den 
snabba tillväxten avtagit och i årets rapport nådde 
tillväxten endast åtta procent. 

• I år visar statistiken att landsbygden fortfarande 
ligger efter när det gäller tillgången till bredband, 
oavsett om man bor i norra eller södra Sverige. I PTS 
bredbandskartläggning konstaterar de att efterfrågan 
och betalningsviljan hos hushåll som saknar tillgång till 
fiber kommer att minska på grund av att kostnaderna 
ökar ju längre ut på glesbygden utbyggnaden kommer.  
Enligt PTS är det de ökade kostnaderna som är det  
största hindret för utbyggnaden och myndigheten 
bedömer att ett nytt stödprogram med nya stödmedel  
är nödvändigt för att nå regeringens bredbandsmål.

• De nationella aktörernas fiberutrullningen till villor har 
mattas av avsevärt. Stadsnäten fortsatte dock investera 
i lika hög utsträckning som året innan. Stadsnätens 
generella inriktning är fortsatt bredbandsutbyggnad på 
landsbygden samt efteranslutningar för de hushåll som 
befinner sig nära ett befintligt fibernät men som ännu 
inte är anslutna. 

• Telias Infra kommer fortsätta satsa på utbyggnad av 
fibernät men bara där det kan göras med lönsamhet och 
för att möta behov av högre kapacitet i det fasta nätet. 
Under året har de lanserat ett nytt koncept under Fixed 

Wireless Access eller 5G Ready i syfte att vinna fler 
bredbandskunder utan att behöva bygga mer fiber.

• Under 2019 fortsatte antalet klagomål och 
anmälningar att öka till Konsumentverket och Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN). Klagomålen var fortsatt 
riktade till vissa privata aktörer och gällde förseningar 
av fiberanslutning samt att kunderna var tvungna att 
betala trots att de inte fått någon leverans. 

• Flera byggbolag som installerar fiber har tvingats 
ansöka om konkurs. Skälet är pressade priser och 
uteblivna betalningar. 

Oro gällande bredbandsmålet  
• Regeringens bredbandsmål är högt satta och Sveriges 

kommuner och regioner har stora skillnader i sina 
förutsättningar att nå målen. Diskussionerna under 
2019 handlade, precis som året innan, om vem som 
bär ansvaret för bredbandsmålet om den enskilda 
kommunen inte har förmågan.

• Tidigt fastslogs det att utbyggnaden skulle vara 
marknadsstyrd och att kommunernas stadsnät i 
konkurrens med marknadens privata aktörer skulle 
lösa utbyggnaden. Men i takt med att tätbebyggda och 
mer lönsamma områden blivit anslutna har flera av de 
nationella privata aktörerna stoppat eller bromsat sina 
utbyggnadsplaner när de mindre lönsamma områdena 
återstår. 

VERKSAMHETSUTVECKLING
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• För att nå 2025 målet, kommer det enligt PTS krävas 
ytterligare cirka 22 miljarder i investeringar utöver vad 
PTS väntar sig att marknaden investerar fram till och 
med 2025. Dessutom krävs det ett starkt engagemang 
från stadsnäten och övriga branschens sida. 

• Under 2019 lyftes frågan om att ersätta delar av den 
planerade fiberutbyggnaden med enklare trådlösa 
alternativ så kallade Fixes Wireless Access (FWA). 
Frågan lyftes främst av aktörer som erbjuder trådlösa 
anslutningar baserade på befintligt mobilnät. En RISE-
rapport beställt av Stadsnätsföreningen visade på 
riskerna med en sådan utveckling och att de trådlösa 
alternativen både blir dyrare över tiden och är ett 
miljömässigt avsevärt sämre alternativ.

• Stadsnätsföreningen har under flera år uppmärksammat 
både bransch och lagstiftare om att nuvarande 
lagstiftning hämmar stadsnätens möjligheter att 
samverka över kommungränserna. Den så kallade 
lokaliseringsprincipen innebär att det blir svårt för 
stadsnäten att effektivisera sina verksamheter eller 
kunna genomföra utbyggnaden fullt ut då den inte tillåts 
hjälpa grannkommuner med fiberutbyggnad.  

• Under 2019 har frågan om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen aktualiserats ytterligare i och  
med att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
(tidigare SKL) lämnade in en hemställan till regeringen 
om att göra det möjligt för kommunala stadsnät att 
bedriva bredbandsverksamhet över kommungränserna.

Regionkommuner och regionala bredbandskoordinatorer 
• Under året har ett antal regioner i södra Sverige 

gemensamt skrivit samverkansavtal med en nationell 
aktör i syfte att kartlägga fortsatt bredbandsutbyggnad 
samt för att utveckla digitaliseringen. Ett arbete som 
Stadsnätsföreningen kritiserat då stadsnäten utelämnats 
trots att de står för huvuddelen av utbyggnaden

• Regeringen har avsatt medel för regionala 
bredbandskoordinatorer i varje region fram till 
2020. Dessa verkar för samordning, samverkan och 
samarbete i bredbandsfrågor och ska fungera som 
kontaktpunkt i respektive län.

Året med säkerhet på agendan 
• Under 2019 blev det vanligare med utpressning- och 

DDoS-attacker mot företag och organisationer, inte bara 
i Sverige utan över hela världen. 

• Regeringen gav PTS i uppdrag att vidta åtgärder som 
säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende 
säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre 
möta förändrade och framtida krav som ställs. 

• Sverige fick en Nationell Säkerhetsstrategi 2017. 
Implementering av strategin har pågått under hela 2018 
och 2019. Telekominfrastruktur ska officiellt betraktas 

som samhällskritisk funktion. Med den inriktningen 
på totalförsvaret så inkluderas vår sektor i det civila 
försvaret. 

• Ändrade säkerhetsläge och den nationella säkerhets-
strategin har ställt nya krav på stadsnäten såsom ökat 
krismedvetande, uppdaterade processer och rutiner, 
förändrade affärskrav och förbättrad samverkan.

• PTS höll en stor sektorbaserad tvådagars övning för 
att öva höjd beredskap. I övningen deltog Stadsnäts-
föreningen, sex stadsnät från SiSG samt hela NTSG  
och några myndigheter.

• Stadsnätsföreningen har etablerat ett säkerhetsråd för 
att hantera kortsiktiga samt långsiktiga säkerhetsfrågor 
tillsammans med stadsnätrepresentanter.  

IoT-tjänster
• De kommunala stadsnäten kan ta en nyckelroll för 

kommunernas IoT-satsningar. Under året har fortsatta 
tester, olika försök och produktetableringar med IoT-
teknik genomförts över hela Sverige och flera stadsnät 
går nu in i nästa fas

• Öresundskrafts satsning på Stadshubbsalliansen är 
etablerad, många stadsnät har gått med och nu har över 
40 kommuner anslutit sig till IoT-plattformen.

• Netmore erbjuder städer och kommuner helhets-
lösningar för smart IT-infrastruktur. Deras LoRa-nät 
finns i 50 kommuner i Sverige. De har ett ekosystem 
tillsammans med partners som erbjuder IoT-tjänster 
både till näringsliv och kommuner.

VERKSAMHETSUTVECKLING
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• Telia arbetar med en rad olika offentliga verksamheter, 
kommunalt ägda bolag och privata företag kring 
utvecklingen av smarta städer för mer hållbara 
samhällen. Exempel på satsningsområden är smart 
kollektivtrafik, stadens infrastruktur och vården inom 
vilka Telia bygger ekosystem för att kunna leverera 
helhetslösningar baserat på egna tjänster och från 
partners. 

• Säkerhet är en utmaning för IoT-tjänster. Stadsnäts-
föreningen har därför tillsammans med PTS och 
branschen tagit fram en Vägledning för Robust och  
Säker IoT.

Nya lagar och regler
• Den 1 oktober trädde nya regler om datalagring för 

brottsbekämpande ändamål i kraft. Sammanfattningsvis 
ska abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst 
lagras i tio månader. Lagringsskyldigheten begränsas 
och uppgifterna ska endast få lagras inom EU. 
Det införs krav på prövning av åklagare innan de 
brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till 
lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet. Därtill 
är möjligheten att hämta in uppgifter om vissa 
systemhotande brott i underrättelseverksamheten 
permanentad och kompletteras med två nya brott: 
statsstyrt företagsspioneri eller olaga frihetsberövande  
i systemhotande syfte.

• Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den  
1 april 2019. Stadsnätsföreningen har arbetat med att 
ta fram en säkerhetshandbok och genomfört relevanta 
utbildningar för medlemmarna.

• EU:s nya direktiv; europeiska kodexen för elektronisk 

kommunikation, trädde i kraft 1 januari 2020. Det inne-
bär att direktivet nu måste implementeras i svensk lag 
senast årsskiftet 2020/2021. Infrastrukturdepartementet 
remitterade under hösten förslag på en ny lag som 
ska ersätta den nuvarande lagen om elektronisk 
kommunikation. Den nya lagen inkluderar EU:s 
direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation och syftar till att enskilda och 
myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva 
elektroniska kommunikationer gällande mobiltelefoni, 
internet, radio och tv, samt deras pris, kvalitet och 
kapacitet.

Politiken 
• I januari fick Sverige en ny regering bestående av 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Statsrådet 
Anders Ygeman fick ansvar för bredbands- och 
digitaliseringsområdet.

• Under 2019 meddelade regeringen att kommande års 
bredbandsstöd hamnar långt under tidigare års nivåer.  
I budgeten avsatte regeringen 150 miljoner kr till bred-
band i glesbygd.

• Den 1 januari 2019 övergick kvarvarande landsting  
till att bli regioner vilket innebär att de övertar det 
regionala utvecklingsansvaret från staten.

• I takt med att regionerna arbetat allt mer med regionala 
utvecklingsarbetet har engagemanget för bredbands-
området inom regionerna ökat ytterligare. På flera håll 
har regionala processer kopplat till bredbandsområdet 
påbörjats och samverkan med kommuner och deras 
stadsnät har skett i varierande grad.

VERKSAMHETSUTVECKLING
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Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Stadsnäten har likvärdiga förutsättningar att verka på 
marknaden som övriga branschaktörer (A1)
• Under 2019 tillträdde en ny regering inklusive en ny 

minister med ansvar för bredbands- och digitaliserings-
frågor. Ett nytt infrastrukturdepartement inrättades i 
samband med detta. Fokus för Stadsnäts-föreningen 
har varit att skapa förståelse för stadsnätens arbete  
och deras viktigaste frågor hos den nya ministern  
samt närmaste medarbetare.

• Under 2019 fortsatte arbetet med att skapa förståelse 
för stadsnätens roll bland de riksdagsledamöter som 
sitter i riksdagens trafikutskott och där många tillträdde 
i sin roll under sista delen av 2018. Under 2019 har 
Stadsnätsföreningen haft dialog med representanter  
från samtliga riksdagspartier.

• Den viktigaste frågan som Stadsnätsföreningen lyft i sin 
dialog med politiken under 2019 var ett undantag från 
lokaliseringsprincipen och på så sätt ge stadsnäten mer 
likvärdiga förutsättningar att verka på marknaden.

Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska 
värde (A1)
• I och med det att den regionbildning som pågått i 

Sverige under många år avslutades 1 januari 2019 
har Stadsnätsföreningen intensifierat sitt arbete med 
att sprida kunskap om stadsnäten under perioden. 
Detta genom debattartiklar författade enbart av 
Stadsnätsföreningen samt i artiklar skriva gemensamt 

med externa aktörer som exempelvis Småkom, Bya- 
nätsforum samt LRF. Stadsnätsföreningen har också 
deltagit i möten, vid konferenser där relevanta frågor 
diskuterats. Vidare har arbetet med att stötta föreningen 
medlemmar i dialogen med ägare och regionala 
företrädare intensifierats under 2019.

• För att öka kunskapen bland relevanta kommun- och 
regionföreträdare har tre informationsutskick genom- 
förts under året varav ett enbart skickats till region-
företrädare. Syftet med utskicket var att öka kunskapen 
om frågor kopplade till bredbandsutbyggnaden samt 
öka förståelse för stadsnätens roll.

Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse 
för fiberinfrastruktur som en förutsättning för övrig 
telekominfrastruktur (A3)
• Under 2019 aktualiserades frågan om att ersätta 

den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare 
trådlösa alternativ baserade på befintligt mobilnät. 
Frågan har främst drivits av de aktörer som erbjuder 
sådana lösningar till kunder. Stadsnätsföreningen 
beställde under året en rapport från den oberoende 
forskningsinstitutet RISE i syfte att klargöra skillnaderna 
mellan olika trådlösa alternativ och fiber. Rapporten 
lanserades vid ett riksdagsseminarium som 
arrangerades tillsammans med LRF, Hela Sverige ska 
Leva och Byanätsforum. Rapporten skapade också stor 
uppmärksamhet i medierna.

KUNSKAPSLYFTET
Påverkan
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Vad görs generellt inom påverkan utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna
Närvarat vid olika konferenser, mässor och andra 
händelser som exempelvis Almedalen med syfte att  
verka för stadsnätens intressen
• Under perioden genomfördes ett möte med 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, där 
diskuterades att det är viktigt att hård- respektive  
mjuk infrastruktur korrelerar med varandra utifrån  
ett användarperspektiv. 

• Stadsnätsföreningen agerade samtalsledare för ett 
rundabordssamtal på Connected Britain 2019, vilken är  
en årlig nationell konferens i London. 

• Stadsnätsföreningen deltog i början av perioden som 
utställare på Nationell bredbandskonferens i Vara. 
En konferens som riktade sig till politiker, kommunal 
eller regional bredbandssamordnare eller till personer 
som tillhör kommun-, landstings-/regionledning. På 
konferensen höll Stadsnätsföreningens ordförande ett 
anförande.

• På årets politikervecka i Visby anordnade Stadsnäts-
föreningen en paneldiskussion med temat hur vi lyckas 
med fortsatta bredbandsutbyggnaden genom att dra 
lärdom från tidigare missar. I samband med det hade vi 
ett fikamingel och det var ett närmare 50 personer  
som deltog. 

• I Almedalen anordnades också fem olika rundabords-
samtal, med olika teman, där sammanlagt 26 personer 
deltog. 

• Stadsnätsföreningen deltog som föredragshållare  
i en regional konferens för fiberföreningar i Sunne.

• Stadsnätsföreningen talade vid en hearing i 
Riksdagens trafikutskott där frågor kopplade till 
bredbandsutbyggnaden diskuterades.

Stadsnätsmagasinet och föreningens digitala nyhetsbrev 
har kontinuerligt att getts ut under året för att sprida 
kunskap och nyheter
• Stadsnätsmagasinet gavs ut under perioden och har  

en upplaga på 3 000 exemplar. 
• I samband med varje månadsskifte publiceras 

föreningens digitala nyhetsbrev. Därtill har fyra digitala 
medlemsbrev skickats ut. 

Arbete med att synas i medierna fortsatte, med såväl 
nyhetsartiklar som debattinlägg
• Arbete med synas i medierna fortsatte under året 

och Stadsnätsföreningen har omnämnts i 501 
artiklar. Det fördelar sig på såväl nyhetsartiklar som 
debattinlägg. Viktiga frågor som uppmärksammades 
i artiklarna var behovet av ytterligare stödmedel till 
bredbandsutbyggnad och stadsnätens möjlighet att 
verka över kommungränserna. Stadsnätsföreningen  
har också uppmärksammat betydelsen av att inte 
ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med enklare 
trådlösa alternativ.

KUNSKAPSLYFTET
Påverkan

500 501

2017 2018 2019

464

Antal publiceringar med Stadsnätsföreningen 
per år 2017 – 2019

Källa: Det totala antalet 
publiceringar i tryckta 
medier, på tidningarnas 
webbsidor samt i radio 
och tv:s nyhetsprogram. 
Sökningen är genomförd 
i profilen för Svenska 
Stadsnätsföreningen i 
mediesökningsverktygen 
Retriever 2017 och 
M-brain under perioden 
2018–2019.

Stadsnätsföreningen.
deltog i Almedalen.

12
58



Remissvar
Föreningen stödjer medlemmarna genom att vara 
remissinstans. Under året har tio remisser inkommit. 
På Stadsnätsföreningens hemsida finns alla yttranden 
samlade.
• Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett förslag 

på vägledning kring kommuners agerande på 
bredbandsmarknaden. Stadsnätsföreningen svarade  
på remissen och var positivt inställda till vägledningen. 

• PTS skickade ut sitt utkast till beslut angående 
marknaderna för lokalt och centralt tillträde  
(marknad 3a och 3b). Stadsnätsföreningen svarade  
på remissen och var positiva till PTS förslag. 

• Infrastrukturdepartementet (f.d. Näringsdepartementet) 
remitterade utredningen Frekvenser i samhällets 
tjänst, SOU 2018:92. Stadsnätsföreningen svarade 
på remissen och anser bland annat att det med det 
lagda förslaget finns en problematik såsom hur man 
tillgodoser marknadens efterfrågan att kunna dela ut 
frekvenser lokalt. 

• Jordbruksverket remitterade sin ändring av 
föreskrift 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
Stadsnätsföreningen framhöll att ändringen var 
dålig och att Jordbruksverket diskriminerar aktörer 
på marknaden. Därefter skickade Jordbruksverket 
ut ytterligare en förändring av föreskriften som 
Stadsnätsföreningen ställde sig positiv till. 

• Föreningen svarade också på PTS andra konsultation 
om tilldelningsprocessen i 3,5GHz bandet där 
nödvändigheten av lokal tilldelning av frekvensband i 
samhällets tjänst lyftes fram. Föreningen framhöll  
också vikten av att det etableras operatörsneutrala  
nät där samtliga nationella operatörer kan leverera  
tjänster. Detta gäller inte minst för att garantera 5G  
täckning i 3,5GHz bandet inomhus i den övervägande 
majoritet av fastigheter som inte får inomhustäckning  
på kommersiella grunder. 

• PTS skickade ut en informationsinhämtning avseende 
deras uppdrag att konkretisera en ny modell för 
bredbandsstöd. Stadsnätsföreningen betonade 
vikten av att samtliga marknadsaktörer ska kunna 
söka bredbandsstöd och att hänsyn måste tas till 
driftsäkerhet och robusthet i regionen och kommunen. 
Yttrandet finns på föreningens webbplats.

• PTS remitterade förslag till föreskrifter vid användning 
av NAT-teknik. Föreningen motsatte sig inte i sak  

 
vad som ska inhämtas utan lyfte att det fanns brister i 
redovisningen när det gäller operatörernas påverkan 
av administrativa kostnader i synnerhet för mindre 
tjänsteleverantörer och operatörer. Yttrandet finns på 
föreningens webbplats.

• Infrastrukturdepartementet skickade ut  
Genomförande av direktivet om inrättande av en 
kodex för elektronisk kommunikation, I2019/02319/D, 
på remiss. Stadsnätsföreningen ställde sig positiv till 
bland annat förslaget om att företag som uteslutande 
är verksamma i grossistledet inte ska vara föremål för 
en alltför omfattande reglering då de i reglering, men 
anser att departementet måste hålla isär offentligt 
ägande och offentlig finansiering inom ramen för 
EU-statsstödsregler. Yttrandet finns på föreningens 
webbplats.

• PTS remitterade sitt förslag till ändring av föreskrifter om 
krav på driftsäkerhet. Stadsnätsföreningen ställde sig 
positiva till att föreskrifterna ses över men identifierade 
några skrivningar som kräver vissa förtydligande. 

• Föreningen gav input till BEREC Working Group’s 
call for input on potential regulatory aspects of 5G. 
Stadsnätsföreningen betonade att expansionen av 
5G både inomhus och utomhus innebär enorma 
utmaningar i att skapa kostnadseffektiv etablering 
av 5G nät med små celler på grund av svårigheten 
att koordinera inplacering, el och transmission till 
antenner i gaturummet. Föreningen uppmuntrade 
BEREC working group att studera alla regulatoriska, 
tekniska och affärsmässiga aspekter av att etablera 
neutrala infrastrukturoperatörer för 5G samt deras 
interoperabilitet med nationella MNOer för att underlätta 
utrullningen och uppnå efterfrågad täckning av 5G. 

Stadsnätsföreningens insatser på EU-nivå kommer 
succesivt att byggas upp
• Under styrelseseminariet hölls ett föredrag om hur EU 

fungerar när det gäller arbete med lagförslag. 
• I slutet av året har planeringen av föreningens insatser 

påbörjats. 

2019 var det Europaparlamentsval, vilket innebär 
nya parlamentariker som behöver förstå den svenska 
bredbandsmodellen
• Ett projekt startades upp där viktiga personer och 

organisationer ska identifieras för det fortsatta arbetet.

KUNSKAPSLYFTET
Påverkan
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KUNSKAPSLYFTET
Kunskap

Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa 
bättre förutsättningar för marknadens aktörer att nå 
regeringens bredbandsmål (A3)
• I början av perioden har frågan om ett mer effektivt 

stödsystem, där stadsnäten ges möjlighet att ta del av 
medel på samma sätt som övriga marknadsaktörer, 
lyfts i dialog med politiken och myndigheter. Frågan 
om ytterligare stödmedel till bredbandsutbyggnad har 
också lyfts i debattartiklar publicerade i landsortsmedia.

• Under året har frågan om rättvisa och effektiva 
stödsystem lyfts i debattartiklar framtagna gemensamt 
med både Småkom och Byanätsforum.

• I somras fick PTS i regeringsuppdrag att ta fram en ny 
stödmodell för bredband. I föreningens yttrande till PTS 
betonades att alla marknadens aktörer måste kunna 
söka stödet och att även robusthet och säkerhet måste 
omhändertas i den nya modellen.  

• I syfte att lyfta fram stadsnätens behov och åsikter 
när det gäller ny stödmodell för bredband planerade 
Stadsnätsföreningen in fyra workshops under två dagar 
där ett 20 tal stadsnät träffade PTS. 

• Stadsnätsföreningen har haft telefonmöten och möten 
med Jordbruksverket angående stödsystemet för 
bredband. Under sommaren skickade myndigheten ut 
en remiss där de förändrat skrivningen i deras föreskrift. 
Den var föreningen negativa till. Därefter förändrade 
Jordbruksverket föreskriften igen och skickade ut på 
remiss, en förändring som föreningen ställde sig positiv 
till. 

Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse 
för fiberinfrastruktur som en förutsättning för övrig 
telekominfrastruktur (A3)
• Ett underlag för presentation av ”Fiber till samhället” 

kopplat till IoT, 5G, villafiber, taktil Internet etc. finns 
framtaget och används kontinuerligt i dialogen för att 
visa på ett ökat behov av fiberinfrastruktur.

I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en 
förståelse för att mer än bara fastigheter behöver 
anslutas för att skapa förutsättningar för ett digitalt 
samhälle (A3)
• Seminarier har hållits i strategisk nätutveckling 

och mobilutveckling hos våra medlemmar och på 
konferenser.

SKL och föreningen bedrivet ett gemensamt 
informationsarbete om hur robusta digitala 
välfärdstjänster bör upphandlas (A4)
• Det har inte skett någon aktivitet under året. 

Vad görs generellt inom kunskap utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna
Fortsatt kontinuerligt arbete med att sprida kunskap om 
stadsnäten
• Stadsnätsföreningen möter tjänstemän inom den 

offentliga sektorn och i dialogerna lyfts stadsnätens 
roll och strategiska betydelse. Föreningen träffar 
också tjänstemän från den privata sektorn som vill få 
mer insikt och kunskap om stadsnäten, vad har de för 
affärsmodeller, hur fungerar det etc. 

Delta i regeringens Bredbandsforum och andra viktiga 
forum
• Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, 

är ordförande för Styrgruppen för Bredbandsforum. 
Styrgruppen har haft tre möten, där Stadsnäts-
föreningen deltagit. 

• Bredbandsforum arbetsgrupp ”Samhällets behov 
av robusta bredbandsnät för digitala tjänster” med 
populärnamnet Robust digital infrastruktur är avslutat 
och slutrapport har lämnats, se Bredbandsforum 
webbplats.

• Stadsnätsföreningen var med i arbetsgruppen med  
PTS generaldirektör Dan Sjöblom som ordförande. 

• Bredbandsforum arbetsgrupp ”Infrastruktur för mobilt 
bredband 2023” startade i slutet av året. Stadsnäts- 
föreningen är med i gruppen och ordförande är PTS 
generaldirektör Dan Sjöblom och de har haft tre möten. 

• Stadsnätsföreningen är delaktig i IT- och telekom-
företagens Dataråd respektive Telekområd. Båda råden 
har haft fyra möten under året där Stadsnätsföreningen 
närvarade. 

• Ett samarbete med Byanätsforum genomfördes under 
perioden med fokus på teknisk lösning kring robusthet 
och leverans.
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Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som 
skapar förutsättningar för nya produkter, tjänster och 
framförallt välfärdstjänster (A2) 
• Svartfiber-till-villa/lägenhet är en ny nationell 

fiberprodukt. Under året har produkten arbetats fram 
och införts som en transmission/förbindelsetjänst i 
CESAR2 avtalet version 3.0.

• Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner 
har Stadsnätsföreningen studerat möjligheten att hitta 
en modell för att beskriva förbindelsekvalitet kopplat 
till funktion och då primärt välfärdrelaterade produkter 
under året. 

• Inplaceringsprodukter i områdesnoder, huvudnoder och 
MeetMe-punkter har införts som i tjänsten CESAR2.

Ett större antal stadsnät har utvecklat och integrerat IoT 
som en del av den befintliga affären (A2)
• Flera stadsnät har gått med i StadshubbsAlliansen som 

drivs av Öresundskraft, över 40 kommuner har anslutit 
sig till IoT-plattformen.

• Ett annat exempel är IoT Blekinge. Fyra stadsnäten 
i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström 
samverkar med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar 
som både innebär en besparing för verksamheterna 
samtidigt som invånarna får högre service. 

Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en 
nationell fiberprodukt – stadsnätsfiber (A2)
• Riktade möten med stadsnät och samarbetsforum har 

hållits för att främja samarbete till nationella affärer och 
skapa regionala interface mot marknaden där dessa 
saknas. Specifikt har underlag om möjligheter och 
förutsättningar att starta regionala operatörer tagits fram 
och presenterats.

• Sammanställning av operatörernas viktigaste krav på 
stadsnätens produkter och nät inför förtätning av 4G 
och initial 5G utbyggnad har presenterats vid flera olika 
tillfällen över landet i seminarier, styrelsemöten och för 
regionala samarbetsforum.

• Arbetet med rådgivning i 5G projekt i syfte att 
standardisera och befästa stadsnätets roll som 
leverantör av grundläggande infrastruktur för 5G 
fortsätter samt att dokumentera och överföra kunskap 
till föreningens medlemmar.

• Marknadens behov och krav samt vilka möjligheter som 
finns till nya affärer genom att utveckla nationella och 
regionala interface samt använda digitala stödsystem 
har fortsatt presenterats vid flera olika tillfällen över 
landet i seminarier, styrelsemöten och för regionala 
samarbetsforum.

Det finns kunskap om robusthet hos kunderna och 
berörda intressenter. Fibernäten planeras för robust-
hetens principer med möjlighet att skapa redundans på 
olika nivåer så att resilienta transmissionstjänster kan 
erbjudas (A2)
• Arbete kring strategisk nätplanering har fortskridit 

under året med föreläsningar för stadsnät, regionala 
kluster samt för deltagare vid andra mötestillfällen som 
anordnats av Stadsnätsföreningen.

• Projektet Umeå 5G fortgår och Stadsnätsföreningen är 
representant i projektgruppen.

• Ett första möte med stadsnätskluster, med fyra nät inom 
elnät/energi, har genomförts för att studera anpassade 
fiber- och inplaceringstjänster i syfte att stödja 
5G-utrullning. 

En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning 
av tillgänglighet och kvalitet är framtagen som 
föreningens medlemmar använder (A2)
• Tjänsteleverantörsavtalet och CESAR2:s avtalspaket 

har standardiserade tillgänglighetsnivåer som är 
överenskomna och etablerade i branschen.

• I framtagandet av den nya versionen för CESAR2:s 
avtalspaket har tillgänglighet anpassats för nya 
produkter.

• En enkät för tjänsteleverantörsavtalet skickades 
ut i syfte att fånga upp olika behov exempelvis av 
förändrade tillgänglighetsnivåer.

Stadsnäten erbjuds utbildning, goda exempel och 
gemensamma avtalsmallar inom IoT (A2)
• Stadsnätsföreningen har startat upp projektet Robusta 

radionät – Säkerhet för IoT under januari månad. Syftet 
med projektet är att de som bygget IoT-nät ska få 
verktyg för att skapa en robust säkerhet inom IoT. 

• Projekt robust & säker IoT startades och ett underlag 
bestående av minimikrav, referensmodell för IoT och 
RSA för ekosystemet finns framtaget. 

Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris- och 
störningshantering (A2)
• SiSG består 2019 av 70 personer som representerar 36 

stadsnät. Det är en ökning jämfört med förra året då 17 
personer från 12 stadsnät ingick i SiSG.

• Under perioden har en krisövning utvecklats och 
tagits fram tillsammans med PTS: TELÖ2020 Stadsnät. 
Övningstillfället är planerat till mars 2020. Till övningen 
har olika typer av stödutbildningar kopplats som 
genomfördes andra halvan av 2019. 

NÄT I VÄRLDSKLASS
Avtal och verktyg
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Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan 
fastighetsägare och nätägare är framtaget (A3)
• Anvisningar för Robusta Fastighetsnät finns framtagna 

som en del av Robust digital infrastruktur. Nätägare, 
fastighetsbolag och andra företag inom branschen har 
deltagit i framtagande av anvisningarna som ska utgöra 
en grund för beskrivning och kravställande gällande 
fastighetsnät. De kan också vara stöd i avtalsdiskussion 
med fastighetsägare och nätägare.

Digitala samhällstjänster över en robust fiberinfrastruktur 
har produktifierats (A4)
• I början av året togs första steget och en modell 

för leverans av digitala samhällstjänster togs fram 
tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och 
Bredbandsforum. Därefter har arbetet med modellen 
i fas två fortsatt, vilket innebär konkretisering och 
framtagning av ett koncept kallad “Kvalitetssäkrat 
stadsnät”.

Vad görs generellt inom avtal och verktyg utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna 
Stadsnäten har fått hjälp i sina dagliga affärer genom 
utvecklingsprojekt, standardisering och partnerskap med 
leverantörer etc
• CESAR2-avtalet har reviderats. Avtalet utökades med 

nya produkter, befintliga avtalsvillkor och produkter 
uppdaterades och en modifierad produktstruktur har 
införts som underlättar införande av nya produkter 
framåt. Den nya CESAR2 avtalsversionen 3.0 gäller  
från 1 april 2019 för alla nybeställningar.

• CESAR2 har uppdaterats med ny funktionalitet för 
att stödja de nya tjänsterna i CESAR2-avtalet. API2 
är utvecklat och lanserades december 2019 för en 
koppling av ärenden i CESAR2 till egna CRM-system.

• Utveckling av utökat API-stöd för CESAR2 för att kunna 
lägga direktorder (API3) är under planering. 

• Leverantörsavtalet underlättar stadsnätens affärer med 
leverantörer och certifieringen av leverantörer som 
ingår i Leverantörsavtalet ger hög kvalitet.

Det gemensamma branschavtalet, tjänsteleverantörs-
avtalet, har fått stort genomslag och möjliggör att 
konsumenter får ökat tjänsteutbud för bredband
• Styrgruppen för förvaltning av Tjänsteleverantörsavtalet 

kanaliserar önskemål om framtida utveckling av 
tjänsteleverantörsavtalet med nya eller förändrade 
komponenter. 

• Enkät för tjänsteleverantörsavtalet skickades ut som 
underlag för en avtalsrevision. Styrgruppen ska besluta 
om en avtalsrevision i början av 2020.

• En styrgrupp för standardiserade API-gränssnitt för 
öppna nät (ON-API), med deltagare från Stadsnäts-
föreningen och Tjänsteleverantörsföreningen 
har bildats och är etablerad. Den gemensamma 

projektstyrningen för ON-API drivs utan tillsättning  
av externa resurser. 

• Telekområdgivarna har tillsatt en arbetsgrupp 
för att ta fram nya rutiner för operatörsbyte på en 
kommunikationsoperatörsplattform.

Det nya leverantörsavtalet förenklar stadsnätens affärer 
med leverantörer under telekomundantaget
• Leverantörsavtalet har fått genomslag med tolv 

guldleverantörer och åtta silverleverantörer som tecknat 
avtalet.

• Guldleverantörer är: Direktronik, eklundh.com, 
Fiberdata, Foranet, Geomatikk, Hubory, Maintrac, 
Melbye, NetNordic, Rala, Rejlers och Vinnergi. 

• Silverleverantörer är: Alcadon, e-Centret, Fiber Network 
Consulting, Grytek, kHuset, Knowit, Pro Optix och 
Wälikangas Juridik.

• En Roadshow genomfördes under november på fyra 
orter: Umeå, Örebro, Jönköping och Helsingborg. 
Totalt deltog 10 certifierade leverantörer och cirka 100 
personer från 45 stadsnät.

Användare i CESAR2
• Totalt har nu 137 nät, fördelat på 109 organisationer, 

anslutit sig till CESAR2. 
• Svartfiberaffären minskar fortfarande på grund av 

nya produkter och en aggressiv prissättning från 
konkurrerande nätägare. Ett annat skäl till nedgången 
är att stadsnäten inte lägger in fastprisområden och 
anslutningspunkter då allt fler affärer görs genom API. 

Affärer på förbindelser genom C2-API har möjliggjorts  
i CESAR2 
• API-gränssnitt är i drift och kan användas av köpare för 

att fråga i CESAR2 på anslutna adresser och priser.
• Arbetet med API FAS 2 och CRM-integration är slutfört 

och lanserades december 2019.

NÄT I VÄRLDSKLASS
Avtal och verktyg

Guld-
leverantörer.
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leverantörer.
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40% av utbudet i CESAR2 finns med angivna 
anslutningspunkter
• Under året har 27 nät lagt in sina anslutningspunkter 

och vid årets slut finns det 243 006 anslutningspunkter. 
Enligt Stadsnätsföreningen är det för få då det borde 
vara närmare 1 000 000 anslutningspunkter i systemet. 

• Arbetet för att nå målet är igångsatt genom 
kommunikationsinsatser och konsultation.  
Två instruktionsfilmer har spelats in.

Ny version av avtalspaketet för CESAR2 lanseras 
• Ny version av avtalspaket för CEASAR2 version 3 

är lanserat och gäller från 1 april 2019 för alla 
nybeställningar.

• CESAR2-avtalet version 3 har reviderats och utökats 
med nya produkter. Sammanfattningsvis har det i 
den avtalsversionen lagts till nya produkter, befintliga 
avtalsvillkor och produkter uppdaterats och därtill 
infört en modifierad produktstruktur som underlättar 
införande av nya produkter framåt. 

Svartfiber-till-villa/lägenhet införs som en del av  
CESAR2-avtalet 
• Svartfiber till villa/lägenhet ingår i den nya 

avtalsversionen av CESAR2-avtalet som gäller  
från 1 april 2019.

Produkter för inplacering och våglängdsförbindelser  
är införda i CESAR2
• En produktspecifikation för våglängd är framtagen  

och införd i CESAR2. 
• Inplaceringsprodukt är också framtagen och införd  

i CESAR2, den finns nu i skarp drift. 

40 % av säljarna i CESAR har lagt upp produkter och 
prissatt dem
• Arbetet för att nå målet är igångsatt och genomförs 

genom kommunikationsinsatser, konsultation samt 
instruktionsvideos. 

Robust digital infrastruktur etableras som koncept och 
hanterar branschgemensam standardisering kring 
robusthetshöjande åtgärder inom sektorn
• 16 möten har hållits i ämnet under året.

Robusta Radionät – Vägledning för Fasta radionät. 
En branschgemensam standardisering kring 
robusthetshöjande åtgärder inom sektorn för radionät
• Projektet har haft 18 arbetsmöten med externa parter 

och 22 interna möte. Lansering av vägledningen 
skedde i augusti 2019. 

Stadsnätsfabriken integreras till Stadsnätsföreningen 
• Serviceutbudet i Stadsnätsfabriken är integrerad  

med föreningens serviceutbud och finns samlat inom 
Nät i världsklass och Tillsammans.

• Serviceavgifter för Stadsnätsfabriken är överförd 
till Stadsnätsföreningens serviceavgift och 
Stadsnätsfabriken som koncept avvecklades under 
hösten 2019 i samband med att Stadsnätsfabrikens 
webbplats stängdes den 1 november.

NÄT I VÄRLDSKLASS
Avtal och verktyg

Instruktionsfilm om hur man lägger 
in anslutningspunkter i CESAR2 har 
spelats in.
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NÄT I VÄRLDSKLASS
Lagar och regler

Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Det finns ett gemensamt ledningssystem för 
informationssäkerhet för stadsnäten (A1)
• Framtagningen av ledningssystemet är påbörjat och 

bygger på det som gjorts för driftsäkerhet. Arbetet 
fortsätter under 2020. 

Vad görs generellt inom lagar och regler utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna 
Uppdaterat ett ledningssystem för driftsäker med  
IoT-säkerhet
• Stadsnätsföreningen startade upp projektet Robusta 

radionät – Säkerhet för IoT under januari månad. Syftet 
med projektet är att aktörer som bygger IoT-nät ska 
få verktyg för att skapa en robust säkerhet inom IoT. 
Arbetet utgår bland annat från ISO/IEC 30141. Arbetet 
fortsätter under 2020.

Samtliga medlemmar i SiSG använder Navet
• Under året har inget gjorts i ämnet.

Robust fiber
• Under 2019 har sex styrgruppsmöten och sju 

presentationer hållits inom konceptet Robust fiber. 
Därtill har två kurser för besiktningsmän genomförts. 

• Per den sista december fanns det 156 aktiva certifierade 
företag, 12 utbildningspartners, 109 godkända 
besiktningsmän samt 1263 personer som har tagit 
utbildningsbevis för anläggning och 1201 personer som 
tagit personcertifikat för anläggning.

Robusta fastighetsnät lanseras i början av året. 
Information om detta ska föreningen sprida kunskap om 
• Robusta fastighetsnät är en del i en avtalskappa för att 

bygga en bättre relation med fastighetsägare. Arbetet 
med avtalet är påbörjat och kommer att avslutas under 
2020.

Riksdagen antog en ny säkerhetsskyddslag som 
träder i kraft den 1 april 2019. Det finns koncept för 
säkerhetsarbetet för stadsnät framtaget
• Utbildningar inom säkerhetsskydd är framtagna 

tillsammans med KnowIT och har genomförts med gott 
betyg. 

• I februari genomfördes en säkerhetsdag med inbjudna 
gäster från PTS där cirka 75 personer deltog. Det var 
många som ville gå och arrangemanget blev fullt. 

Medlemmar får hjälp och tolkning vid införandet av 
lagarna GDPR och EPR. När det gäller GDPR följer också 
föreningen noggrant Datainspektionens tillsynsarbete. 
E-privacy regulation, EPR, ska implementeras i svensk lag 
och det kräver analyser om vilka åtgärder som behöver 
vidtagas
• Föreningen erbjuder medlemmar ett ledningssystem 

för dataskydd /GDPR. Ledningssystemet omfattar 
rekommendationer, förslag på processer, rutiner, 

avtalstexter, utbildningsmaterial samt avtalsmallar för 
personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal.

• Föreningens material finns tillgängligt för medlemmar 
tillsammans med det avtal som stadsnät i samverkan 
tagit fram. 

Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation ska 
implementeras i svensk lag och remitteras under året. 
Stadsnätsföreningen följer Näringsdepartementets 
arbete noga 
• Ett nytt direktiv trädde ikraft den 1 januari 2019: En 

europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Det 
innebär att Sverige nu har två år på sig att implementera 
direktivet i svensk lag. Infrastrukturdepartementet 
skickade ut ett lagförslag på samråd under hösten som 
föreningen svarade på. 

Till sommaren ska PTS styrelse fastställa nytt 
SMP-beslut (significant market power), gällande 
bredbandsmarknaden. Föreningen följer PTS SMP-arbete 
• Under sommaren skickade PTS ut sitt beslutsutkast 

gällande regleringen av bredbandsmarknaden för 
samråd. Föreningen instämde i PTS bedömning. 

• Under hösten samrådde PTS sitt beslut med EU-
kommissionen. I december återkopplade EU-
kommissionen som meddelade att de tvivlar på 
PTS beslutsförslag om att marknaden är nationell. 
Kommissionen utreder nu djupare och återkopplar 
under 2020. 

Trafikverket reviderar ABSF09, avtal för ledningsärende
• Trafikverket införde tillfälliga bestämmelser som 

möjliggör fältbesök den 1 april.
• Under 2019 har Trafikverket reviderat ABSF09 i dialog 

med branschen. Stadsnätsföreningen och Robust fiber 
har deltagit i avtalsdiskussionerna.

• ABSF09 och tillfälliga bestämmelser ersätts av ABSF20 
som gäller från 1 januari 2020. 
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Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare 
om olika roller (A1)
• Under året har Stadsnätsföreningen funnits med i ett 

antal medlemmars dialog med sina ägare. Därtill har 
föreningen också hjälpt till och tagit fram underlag till 
dialog. 

• Stadsnätsföreningen har deltagit i och drivit strategi-
arbete vid medlemsklusters styrelsekonferens.

Stadsnäten är delaktiga i framtagandet av regionala 
utvecklingsplaner i aktuella regioner (A1)
• Under den här perioden har det inte skett någon 

aktivitet. 

Vad görs generellt inom regional samverkan utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna 
Föreningen håller medlemsmöten inom respektive region 
i syfte att stärka samverkansförmågan 
• Vid fem klustermöten och en bolagsstämma har 

Stadsnätsföreningen haft workshops i syfte att stärka 
den regionala samverkansförmågan.  

• Stadsnätsföreningen har deltagit och stöttat  
skapandet av två nya regionala samarbeten mellan  
medlemmar samt tagit fram kommunikationsplaner  
och pressmeddelanden.

• Stadsnätsföreningen har också haft möte med 
samverkansklustret för regionala bredbands-
koordinatorer i mellan-Sverige i syfte att hitta 
samverkansformer. 

Föreningen träffar kommunledningar, utan eget stadsnät 
och som saknar strategisk bredbandskompetens, för att 
stödja dem i sitt vägval 
• Under året har sex kommuner utan stadsnät besökts. 

Föreningen agerar som remissinstans för regionala 
bredbandstrategier och regionala utvecklingsstrategier 
tillsammans med berörda medlemmar 
• Under året har det inte inkommit några remisser. 

Övriga händelser: 
• Stadsnätsföreningen har haft tre möten med 

representanter för Regionsamverkan i Syd angående 
samverkansavtalet som de tecknades med en nationell 
aktör i syfte att diskutera innebörden av avtalet och 
processer framgent. 

TILLSAMMANS
Regional samverkan

Pressbild: Fotograf A
nders N

ilsson

Stadsnätsföreningen  
besökte Stadsnät i Syd.
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TILLSAMMANS
Utveckling

Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten  
i den digitala utvecklingen (A1)
• Arbetet är påbörjat och föreningen ser över olika 

möjligheter till att föra samman nya och gamla aktörer 
med stadsnäten för att få till samarbeten.

• Att förstå operatörers behov av förbindelser och 
inplacering ur ett initialt 5G-perspektiv har fortsatt.

Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra 
viktiga intressenter (A4)
• Leverantörsavtalet ger en bra dialog med intressenter 

som kan stötta stadsnäten. 

Vad görs generellt inom utveckling utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna 
Medlemmarna ska erbjudas utbildning inom olika 
områden som juridik, affärsmannaskap, robust fiber och 
säkerhetsskyddsarbete etc
• En fördjupad dialog med MSB och Trafikverket gällande 

Rakel generation 2 genomfördes.
• Totalt sexton utbildningar i säkerhetsskydd 

genomfördes under 2019, åtta grundutbildningar, tre 
fördjupningar och fem paketutbildningar hos kluster. 
Totalt deltog 159 personer. Utbildningarna hölls i 
samarbete med KnowIT och fick mycket goda betyg. 

• Under året har Stadsnätsföreningen genomfört fem 
utbildningar i form av webbinarium i ämnet svartfiber-
till-villa. 

• En IoT-utbildning för kluster hölls under året.
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TILLSAMMANS
Mötesplatser

Viktiga händelser för att nå våra ambitioner
Ett flertal möten genomförs mellan föreningen 
och dess medlemmar under året, som exempelvis 
leverantörsträffen, stadsnätschefnätverket samt 
marknadsnätverket
• I januari genomfördes för andra året i rad ett dialogmöte 

med stadsnätschefer. På mötet deltog 56 chefer. Ett nytt 
dialogmöte planeras hållas i januari 2020. 

• I början av februari anordnade Stadsnätsföreningen en 
säkerhetsdag tillsammans med Post- och telestyrelsen. 
Intresset för dagen var stort och cirka 70 deltagare från 
stadsnät runt om i landet medverkade.

• I oktober anordnades en nätverksträff för 
kommunikatörer anställda vid stadsnät där ett 30-tal 
deltog. 

• Nästan 60 deltagare medverkade på Stadsnäts-
föreningens leverantörsmöte som anordnades i augusti. 

• Stadsnätsföreningen bjöd tillsammans med Business 
Sweden in till två olika frukostmöten under året. Det 
första under våren i ämnet: Svensk bredbandsexport 
– affärsmöjligheter på gång i Europa med fokus 
på Tyskland. Det andra under hösten i ämnet: En 
digitaliseringsvåg i Europa - affärsmöjligheter inom fiber, 
IoT och 5G. Båda inbjudningarna gick till föreningens 
leverantörs- och konsultmedlemmar.  

•  Stadsnätsföreningen inbjöd tillsammans med 
Mikael Häußling Löwgren till ett informations- och 
dialogmöte om möjligheten att medverka i förstudie om 
gemensamma bredbandsaffärer i Tyskland. Inbjudan 
gick till föreningens associerade medlemmar. 

• Under juni månad genomfördes ett mycket uppskattat 
användarforum för CESAR2 med 50 deltagare. 

• Stadsnätsföreningens Årskonferens anordnades i 
mars i Göteborg. Totalt deltog över 750 representanter 

från stadsnäten, övriga telekombranschen samt 
representanter från offentlig sektor. På konferensen 
delades två priser ut: Årets stadsnät till IoT Blekinge och 
de fyra stadsnäten i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn 
och Olofström. Priset Årets stadsnätsfrämjare gick till 
Netwest. 

• Under tredje kvartalet sattes planeringen i gång 
för nästa årskonferens som anordnas i Linköping 
i mars 2020. Ett programråd är utsett som haft ett 
brainstorming möte med flera inbjudna gäster och 
därefter ett flertal möte för att sätta programmet samt 
bjuda in talare. Innan jul skickades inbjudan ut. 

• Bredbandsbåtens anordnades i oktober. Totalt 
närvarade 646 deltagare som bidrog till givande 
diskussioner och nätverkande. Majoriteten av 
deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med 
konferensen.

Vad görs generellt inom mötesplatser utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna 
• Under året har Stadsnätsföreningen besökt fem 

stadsnätskommuner som har stadsnät för att erbjuda 
dem medlemskap i föreningen. 

• Ett flertal webkonferenser med Byanätsforum 
genomfördes under året med fokus på teknisk lösning 
kring robusthet och leverans. 

Internationella möten 
• Under året har Stadsnätsföreningen haft ett tiotal olika 

internationella besök som vill höra om den svenska 
modellen; stadsnät, CESAR2, öppnat nät, nätplanering 
och Robust fiber. Besökarna arbetar på myndigheter, 
oftast PTS motsvarighet, departement eller på en stor 
nätägare. 

Årets Stadsnät: IoT Blekinge och Årets 
stadsnätsfrämjare: Netwest, 2018.
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EKONOMI

För detaljredovisning av föreningens och servicebolagets 
räkenskaper hänvisas till respektive årsredovisning 
inklusive granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Servicebolaget 
Under året har det löpande arbetet med budgetering 
och ekonomistyrning präglats av förutsägbarhet och 
stabilitet. Styrelsen har under 2019 löpande tagit del av 
resultatutvecklingen med rapporter och kompletterande 
prognoser för förväntat ekonomiskt utfall och likvida 
medel.

Verksamhetens intäktsfördelning 
• Serviceavgifter: Serviceavgifterna inkluderar både 

föreningens medlemsavgift och den serviceavgift som 
medlemmarna betalar för de förmåner medlemskapet 
medför. 

• Produkter & tjänster: Intäkter som kommer från de 
produkter och tjänster som servicebolaget erbjuder 
medlemmarna mot separata deltagaravgifter. Här finns 
CESAR2, Leverantörsavtalet och Robust Fiber.  

• Projekt: I projekt inkluderas tidningen 
Stadsnätsmagasinet, utbildning och driftsäkerhet. 

• Konferenser: Är till största del intäkter från föreningens 
två stora; Årskonferensen och Bredbandsbåten.

Verksamhetens kostnadsfördelning 
• Tjänster & material: Hit hänförs främst omkostnader för 

genomförande av konferenser, produktion av Magasinet 
Stadsnätet, nyhetsbrev samt webbadministration.

• Konsulter: Denna post inkluderar främst kostnader för 
de resurskonsulter som arbetar i olika projekt.

• Lokaler: Hit hänförs främst kostnader för 
servicebolagets egna lokaler och lagerlokal. 

• Personal: Detta är alla personalrelaterade kostnader 
som löner, pensionskostnader, utbildningar med mera 
för anställd personal.

• Löpande kostnader: Hit hänförs servicebolagets 
kontorskostnader som telefoni, IT, försäkringar, 
resekostnader samt expertråd som PR-byrå, juridisk 
rådgivning samt analyser och undersökningar.

Servicebolaget redovisar för 2019 ett resultat efter 
finansiella poster på -0,4 mkr, och ett underskott på -0,2 
mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Underskottet 
beror på ökade investeringar i CESAR2. 

I servicebolaget fanns vid årsskiftet tillgångar på 19, 6 mkr 
varav placerade medel på 5 mkr. Placeringarna är gjorda 
i olika räntefonder och obligationsfonder i enlighet med 
stadgarna.

Föreningen
Svenska Stadsnätsföreningens intäktssida för 2019 
består av medlemsintäkter på 0,2 mkr. Kostnaderna har 
uppgått till 0,2 mkr, som i huvudsak är utförda tjänster från 
servicebolaget. 

I föreningen fanns vid årsskiftet tillgångar på 2,5 mkr, 
varav placerade medel på 0,7 mkr. Placeringarna är gjorda 
i olika räntefonder och obligationsfonder i enlighet med 
stadgarna.

A:  Produkter & tjänster 7,1 (6,6)
B:  Projekt 3,2 (1 ,4)
C:  Konferenser 10,9 (10,4)
D:  Service avgifter 8,4 (7,8)

A:  Tjänster & material 9,9 (9,3)
B:  Konsulter 4,2 (2,4)
C:  Lokaler 1,2 (1,2)
D:  Personal 9,5 (9,0)
E:  Löpande kostnader 5,0 (3,8)

Avskrivningar 0,1 (0,1)
Resultat efter finansiella poster -0,4 (0,4)

C

D

E

B

A

B

A

C

D

2019 års intäkter blev 29,6 mkr  
(26,1 mkr år 2018)

2019 års kostnader blev 30 mkr  
(25,7 mkr år 2018)
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Svenska Stadsnätsföreningen, 818001-5516, med säte i Stockholm får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en oberoende intresseorganisation för stadsnätsägare med öppna
 och neutrala bredbandsnät. I medlemskretsen finns också operatörer, leverantörer och andra aktörer inom
 bredbandsområdet. Föreningens huvuduppdrag är att tillvarata lokala och regionala stadsnätsägares
 intressen när det gäller att verka för utveckling, byggande och förvaltning  av  en oberoende fiberinfrastruktur.
 Föreningen ska också ge medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte inom dokumentation, tillgänglighet
 och serviceområden, bevaka marknad, teknikutveckling och som remissinstans tillgodose medlemmarnas
 intressen. Föreningen verkar vidare för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter för att därigenom
 skapa en hög förståelsegrad för nyttan  av  utbyggda fibernät.

 Styrelsen har upprättat en separat verksamhetsberättelse som omfattar både den Ideella Föreningen och
 Servicebolaget, den finns publicerad på föreningens hemsida, www.ssnf.org. I slutet av 2019 hade
 föreningen 308 medlemmar,  varav  antalet medlemmar med rösträtt  var  164 och utan rösträtt 144.

 Huvuddelen av verksamheten för föreningens ändamål sker i dess ägda servicebolag.

Främjande av ändamålet

 Verksamheten arbetar utifrån den beslutade visionen som lyder "Sverige - ett digitaliserat samhälle för allt
 och alla" samt värdegrunden som tar sin utgångspunkt i ledorden öppenhet, digitalisering samt
 samhällsnytta. Servicebolaget har uppdraget att driva nödvändigt förändringsarbete inom ramen för det. Det
 finns en verksamhetsplattform framtagen som består av de tre områdena Kunskapslyftet, Nät i världsklass
 samt Tillsammans. Syftet är att öka nyttan samt skapa större tydlighet för medlemmar.

 Under 2019 har servicebolaget fortsatt genomfört viktiga insatser inom området Kunskapslyftet med
 omfattande påverkansarbete för att skapa en bättre kännedom om bredband, digitalisering samt stadsnätens
 roll. Servicebolaget har i föreningens namn framgångsrikt drivit debatten till stadsnätens fördel och varit aktiv
 i frågor om digitalisering. Servicebolagets genomförda undersökningar och rapporter fortsätter att väcka stor
 uppmärksamhet i media under året.

 Servicebolaget har under året mottagit ett flertal studiebesök från olika länder då intresset för den svenska
 öppna stadsnätsmodellen finns runt om i Europa. Samarbetet har fortsatt med Business Sweden med syftet
 att marknadsföra svensk bredbandsexpertis då det finns en stor potential för föreningens leverantörs- och
 konsultmedlemmar att öka sina affärer genom export. Tyskland är det land som allmänt ses ha den största
 potentialen. Finland ses även som ett tillväxtland.

 Flera projekt har bedrivits under året inom området Nät i världsklass, det handlar om att hjälpa stadsnäten att
 hantera lagstiftning inom området som tex. NIS-direktivet. På uppdrag av Post- & Telestyrelsen har
 servicebolaget fortsatt förvalta och utveckla konceptet Robust Fiber, en modell för att certifiera de som
 bygger fiberinfrastruktur, i syfte att höja kvalitén som i förlängningen ska leda till färre driftsavbrott. Numera
 ingår även fastighetsnät och radionät i robusthetsarbetet. Ett omfattande arbete har också bedrivits med att
 få med fler stadsnät i branschens gemensamma digitala handelsplats CESAR2 i syfte att skapa fler affärer
 och möjliggöra effektivisering.
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 Under året har flera framåtblickande projekt och utbildningar genomförts. Fortsatt arbete med att hjälpa
 stadsnäten i sin utveckling att erbjuda Internet of Things (IoT). Under året har projekt inom ramen för
 nätsäkerhet fortskridit då alla nät anses förmedla samhällskritisk information. Syftet är att öka
 medvetenheten och skapa mallar för att motverka olika typer av hot som kan uppstå. Arbetet med att öka
 stadsnätens förmåga att hantera gemensamma nationella affärer har fortsatt och där vi nu kan börja se
 bestående resultat. Även arbetet med att ta fram tekniska standarder för att kunna möta den kommande
 mobila 5G-utbyggnaden har fortskridit, där det förväntas kommande stora affärsvolymer i fiberuthyrning för
 stadsnäten.

 Inom ramen för området Tillsammans verkar servicebolaget för att medlemmarna ska stöttas och informeras
 om viktiga händelser. Det görs genom att löpande ge ut tidningen Stadsnätsmagasinet, digitala brev och
 artiklar om olika händelser samt branschens utveckling. På daglig basis kan medlemmar ta del av en unik
 nyhetsbevakning. Det arrangeras mötesplatser genom bl.a. två årliga konferenser, en konferensverksamhet
 som visar på stadig tillväxt och samlar över 1 400 deltagare från branschen. Under året har det genomförts
 olika dagskurser och webinarier i syfte att hjälpa medlemmarna i deras utveckling. Servicebolaget arbetar för
 att stödja och utveckla stadsnäten i regionala sammanhang då det sker alltfler beslut och samordning
 avseende bredband och digitalisering på regional nivå.

Svenska Stadsnätsföreningens medlemsutveckling år 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Utan
rösträtt 123 136 125 112 123 124 130
Med
rösträtt 135 136 138 148 152 156 155

Summa 258 272 263 260 275 280 285

2017 2018 2019
Utan
rösträtt 130 132 144
Med
rösträtt 157 156 164

Summa 287 288 308

Flerårsöversikt
 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Huvudintäkter 228 750 223 500 218 250 216 000
Resultat efter finansiella poster 444 1 093 801 600
Balansomslutning 2 450 640 2 450 805 2 441 312 2 447 381
Soliditet 91% 91% 91% 91%

Nyckeltalsdefinitioner: not 6

Ägarförhållanden
 Föreningen äger Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, org.nr 556676-6076, där den operativa
 verksamheten bedrivs.

 Styrelsen i SSNf Servicebolag är samma personer som i SSNf Ideell Förening.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Medlemsavgifter 228 750 223 500

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 228 750 223 500

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 2 -228 300 -222 400

Summa rörelsekostnader -228 300 -222 400

Rörelseresultat 450 1 100

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 -7

Summa finansiella poster -6 -7

Resultat efter finansiella poster 444 1 093

Resultat före skatt 444 1 093

Skatt på årets resultat -588 -624

Årets resultat -144 469
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 1 599 600 1 599 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 653 301 653 301

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 252 901 2 252 901

Summa anläggningstillgångar 2 252 901 2 252 901

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 196 957 195 207
Övriga fordringar 4 -
Summa kortfristiga fordringar 196 961 195 207

Kassa och bank 
Kassa och bank 778 2 697

Summa kassa och bank 778 2 697

Summa omsättningstillgångar 197 739 197 904

SUMMA TILLGÅNGAR 2 450 640 2 450 805

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 232 822 2 232 353
Årets resultat -144 469

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 232 678 2 232 822

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 1 212 1 233
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 750 216 750

Summa kortfristiga skulder 217 962 217 983

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 450 640 2 450 805
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2  Övriga externa kostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Administrativa kostnader SSNf AB 227 000 221 000
Övriga kostnader 1 300 1 400

Summa 228 300 222 400

Not 3  Andelar i koncernföretag
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 599 600 1 599 600

Redovisat värde vid årets slut 1 599 600 1 599 600

Not 4  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 653 301 653 301

Redovisat värde vid årets slut 653 301 653 301

Fondandelar 2019-12-31 2018-12-31

 Kategori Antal Belopp Antal Belopp
SEB Strategi Balanserad 1 749 204 058 1 749 204 058
SEB Strategi Defensiv 3 832 449 243 3 832 449 243

653 301 653 301

Marknadsvärde 725 856 687 686

 Vid placering av föreningens överlikviditetsmedel skall balansen mellan låg och högre förräntningar iakttas.
 Cirka hälften av de placerade medlen skall vara placerade i räntebärande värdepapper eller fonder. Cirka
 hälften av de placerade medlen skall vara placerade i en eller flera breda aktiebaserade värdepappersfonder.

Not 5   Anställda och personalkostnader
 Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.
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Not 6  Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Underskrifter

 Stockholm den       /       2020

  

Jörgen Svärdh
Ordförande

Mats Berggren Elin Bertilsson Staffan Ingvarsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Maria Olsson Tomas Sundström Sofia Söder
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den       /       2020

Mikael Johansson
Godkänd revisor

Tony Jonassen Ulf Svensson
Revisor Revisor
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, 556676-6076,
 med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Servicebolagets verksamhet är att för Svenska Stadsnätsföreningen och dess medlemmar driva utvecklings-
 och förändringsprojekt, konferens- och utbildningsverksamhet med därtill hörande administrativ verksamhet.

 Verksamheten arbetar utifrån den beslutade visionen som lyder "Sverige - ett digitaliserat samhälle för allt
 och alla" samt värdegrunden som tar sin utgångspunkt i ledorden öppenhet, digitalisering samt
 samhällsnytta. Servicebolaget har uppdraget att driva nödvändigt förändringsarbete inom ramen för det. Det
 finns en verksamhetsplattform framtagen som består av de tre områdena Kunskapslyftet, Nät i världsklass
 samt Tillsammans. Syftet är att öka nyttan samt skapa större tydlighet för medlemmar.

 Under 2019 har servicebolaget fortsatt genomfört viktiga insatser inom området Kunskapslyftet med
 omfattande påverkansarbete för att skapa en bättre kännedom om bredband, digitalisering samt stadsnätens
 roll. Servicebolaget har i föreningens namn framgångsrikt drivit debatten till stadsnätens fördel och varit aktiv
 i frågor om digitalisering. Servicebolagets genomförda undersökningar och rapporter fortsätter att väcka stor
 uppmärksamhet i media under året.

 Servicebolaget har under året mottagit ett flertal studiebesök från olika länder då intresset för den svenska
 öppna stadsnätsmodellen finns runt om i Europa. Samarbetet har fortsatt med Business Sweden med syftet
 att marknadsföra svensk bredbandsexpertis då det finns en stor potential för föreningens leverantörs- och
 konsultmedlemmar att öka sina affärer genom export. Tyskland är det land som allmänt ses ha den största
 potentialen. Finland ses även som ett tillväxtland.

 Flera projekt har bedrivits under året inom området Nät i världsklass, det handlar om att hjälpa stadsnäten att
 hantera lagstiftning inom området som tex. NIS-direktivet. På uppdrag av Post- & Telestyrelsen har
 servicebolaget fortsatt förvalta och utveckla konceptet Robust Fiber, en modell för att certifiera de som
 bygger fiberinfrastruktur, i syfte att höja kvalitén som i förlängningen ska leda till färre driftsavbrott. Numera
 ingår även fastighetsnät och radionät i robusthetsarbetet. Ett omfattande arbete har också bedrivits med att
 få med fler stadsnät i branschens gemensamma digitala handelsplats CESAR2 i syfte att skapa fler affärer
 och möjliggöra effektivisering.

 Under året har flera framåtblickande projekt och utbildningar genomförts. Fortsatt arbete med att hjälpa
 stadsnäten i sin utveckling att erbjuda Internet of Things (IoT). Under året har projekt inom ramen för
 nätsäkerhet fortskridit då alla nät anses förmedla samhällskritisk information. Syftet är att öka
 medvetenheten och skapa mallar för att motverka olika typer av hot som kan uppstå. Arbetet med att öka
 stadsnätens förmåga att hantera gemensamma nationella affärer har fortsatt och där vi nu kan börja se
 bestående resultat. Även arbetet med att ta fram tekniska standarder för att kunna möta den kommande
 mobila 5G-utbyggnaden har fortskridit, där det förväntas kommande stora affärsvolymer i fiberuthyrning för
 stadsnäten.

 Inom ramen för området Tillsammans verkar servicebolaget för att medlemmarna ska stöttas och informeras
 om viktiga händelser. Det görs genom att löpande ge ut tidningen Stadsnätsmagasinet, digitala brev och
 artiklar om olika händelser samt branschens utveckling. På daglig basis kan medlemmar ta del av en unik
 nyhetsbevakning. Det arrangeras mötesplatser genom bl.a. två årliga konferenser, en konferensverksamhet
 som visar på stadig tillväxt och samlar över 1 400 deltagare från branschen. Under året har det genomförts
 olika dagskurser och webinarier i syfte att hjälpa medlemmarna i deras utveckling. Servicebolaget arbetar för
 att stödja och utveckla stadsnäten i regionala sammanhang då det sker alltfler beslut och samordning
 avseende bredband och digitalisering på regional nivå.
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 29 567 145 25 751 718 23 943 009 22 669 419
Resultat efter finansiella poster -409 371 399 340 -19 996 -1 727
Soliditet 16% 18% 17,7% 19%
Res. i % nettoomsättningen - 1,6% - -
Balansomslutning 19 598 654 19 792 026 18 834 104 17 743 694
Avkastning på eget kapital - 11,6% - -
Avkastning på totalt kapital - 2,2% - -
Kassalikviditet 89,3% 91,6% 88,9% 86,7%

Nyckeltalsdefinitioner: not 8

Förändringar i eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets  
 kapital resultat resultat Totalt
Vid årets början 1 599 600 1 094 244 81 901 2 775 745
Disposition enl årsstämmobeslut - 81 901 -81 901 -
Årets resultat - - -209 901 -209 901
Öresutjämning - -1 - -1

Vid årets slut 1 599 600 1 176 144 -209 901 2 565 843

Ägarförhållanden

 Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening, org.nr 818001-5516, med
 säte i Stockholm. Medlemmarna i föreningen är kommuner och bolag som äger eller driver stadsnät som är
 tillgängliga för alla. Utöver dessa medlemmar återfinns även andra organisationer som är verksamma inom
 närliggande områden såsom konsulter, leverantörer, entreprenörer etc.

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat 1 176 144
Årets resultat -209 901

Summa 966 243

Disponeras för:
Balanseras i ny räkning 966 243

Summa 966 243

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 29 567 145 25 751 718
Övriga rörelseintäkter - 394 650

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 29 567 145 26 146 368

Rörelsekostnader
Köpta tjänster och varuinköp -14 290 334 -11 696 751
Övriga externa kostnader -6 180 971 -4 915 121
Personalkostnader 2 -9 487 202 -9 049 755
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -51 069 -51 069

Summa rörelsekostnader -30 009 576 -25 712 696

Rörelseresultat -442 431 433 672

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar 33 568 -33 568
Räntekostnader och liknande resultatposter -508 -764

Summa finansiella poster 33 060 -34 332

Resultat efter finansiella poster -409 371 399 340

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 210 600 -191 000
Förändring av överavskrivningar - -1

Summa bokslutsdispositioner 210 600 -191 001

Resultat före skatt -198 771 208 339

Skatter
Skatt på årets resultat -11 130 -126 438

Årets resultat -209 901 81 901
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 101 449 152 518

Summa materiella anläggningstillgångar 101 449 152 518

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 4 500 000 4 466 432
Andra långfristiga fordringar 5,7 500 000 500 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 000 4 966 432

Summa anläggningstillgångar 5 101 449 5 118 950

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 901 634 6 952 286
Övriga fordringar 191 442 388 978
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 535 653 689 501
Summa kortfristiga fordringar 4 628 729 8 030 765

Kassa och bank
Kassa och bank 9 868 474 6 642 311

Summa kassa och bank 9 868 474 6 642 311

Summa omsättningstillgångar 14 497 203 14 673 076

SUMMA TILLGÅNGAR 19 598 652 19 792 026
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 599 600 1 599 600

Summa bundet eget kapital 1 599 600 1 599 600

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 176 144 1 094 244
Årets resultat -209 901 81 901

Summa fritt eget kapital 966 243 1 176 145

Summa eget kapital 2 565 843 2 775 745

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 749 200 959 800
Ackumulerade överavskrivningar 40 893 40 893

Summa obeskattade reserver 790 093 1 000 693

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 516 728 2 242 059
Skulder till koncernföretag 242 357 239 407
Övriga skulder 1 661 611 2 216 788
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 10 822 020 11 317 334

Summa kortfristiga skulder 16 242 716 16 015 588

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 598 652 19 792 026
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                                            
                  

 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Noter till resultaträkningen

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Kvinnor 3 3
Män 4 4

Totalt 7 7

 Vid årets utgång var det 8 personer anställda, varav 4 kvinnor och 4 män.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Löner och andra ersättningar 5 808 805 5 492 083

Summa 5 808 805 5 492 083
Sociala kostnader 3 557 117 3 456 006
(varav pensionskostnader) 1 393 354 1 384 491
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Noter till balansräkningen

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 378 391 378 391

Vid årets slut 378 391 378 391

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -225 873 -174 804
-Årets avskrivning enligt plan -51 069 -51 069

Vid årets slut -276 942 -225 873

Redovisat värde vid årets slut 101 449 152 518

Not 4  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 500 000 4 500 000

Vid årets slut 4 500 000 4 500 000

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -33 568 -
-Under året återförda nedskrivningar 33 568 -
-Årets nedskrivningar - -33 568

Vid årets slut - -33 568

Redovisat värde vid årets slut 4 500 000 4 466 432

Fondandelar 2019-12-31 2018-12-31

 Kategori Antal Belopp Antal Belopp
SEB Strategi Defensiv 34 465 4 000 000 34 465 3 962 290
SEB Dynamisk Räntefond 4 937 500 000 4 937 504 142

4 500 000 4 466 432

Marknadsvärde 4 628 196 4 466 432

Not 5  Andra långfristiga fordringar
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 500 000 500 000

Redovisat värde vid årets slut 500 000 500 000

Not 6  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Fakturerade serviceavgifter avseende nästkommande år 7 450 672 8 290 601
Förutbetalda projektintäkter 1 711 800 1 650 000
Övrigt 1 659 548 1 376 733

Summa 10 822 020 11 317 334
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Not 7  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2019-12-31 2018-12-31
Övriga ställda panter och
därmed jämförliga säkerheter:

Hyresdepositioner 500 000 500 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 8  Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Underskrifter

 Stockholm den       /       2020

  

Mikael Ek Jörgen Svärdh
Verkställande direktör Styrelseordförande

Mats Berggren Elin Bertilsson Staffan Ingvarsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Maria Olsson Tomas Sundström Sofia Söder
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den       /       2020

Mikael Johansson
Godkänd revisor
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SAMMANFATTNING

Verksamhetsplanen är styrande för allt löpande 
arbete som utförs inom servicebolaget och föreningen. 
Verksamheten bedrivs inom ramen för de tre områdena 
Kunskapslyftet, Nät i världsklass och Tillsammans. Det 
operativa arbetet styrs av ett antal definierade viktiga 
händelser och som alla syftar till att stödja uppfyllandet 
av de fem formulerade övergripande ambitionerna för 
verksamheten:

1.  Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt 
driver på det digitala samhällets långsiktiga och hållbara 
utveckling.

2.  Privata och offentliga samarbetspartners upplever att 
stadsnäten är en part som kombinerar allt från lokala till 
globala digitala erbjudanden på ett enkelt, tryggt och 
driftsäkert sätt. 

3.  Stadsnäten är sammantaget den största aktören på 
grossistmarknaden för bredbandsinfrastruktur.

4.  Kommuner, regioner och staten erbjuder digitala 
tjänster över robust fiberinfrastruktur.

5.  Alla stadsnät arbetar för öppna och neutrala nät och 
tillämpar en likabehandlingsprincip.

I år ska det politiska nationella bredbandsmålet som lovar 
snabbt bredband till 95 procent av landets hushåll vara 
uppnått, något PTS konstaterat inte kommer att uppnås. 
För att nå bredbandsmålet 2025 bedömer PTS att det 
krävs kraftfullt ökat statligt stöd till utbyggnaden eftersom 
det som återstår att bygga ut är på landsbygd och gles-
bygd. Därtill ett starkt engagemang från stadsnäten och 
övriga branschen. Ett undantag från lokaliseringsprincipen 
skulle kunna bidra till en mer kostnadseffektiv utbyggnad 
där befintlig infrastruktur nyttjas för att täcka vita fläckar.

Kommuner med egna stadsnät har generellt sett en mer 
gynnsam situation och i flera av dessa är man eller börjar 
man bli färdiga med sin planerade utbyggnad. Men de 
flesta kommunerna står inför svåra utmaningar med en 
generellt ökande kostnad för välfärden där digitalisering-
en är en viktig faktor för förändring. De kommuner som 
har en lägre grad av bredbandsutbyggnad, som kanske 
i flera fall också förlitat sig på en nationell aktörs löften, 
måste nu omvärdera sin situation då de ofta inte har egna 
ekonomiska förutsättningar att säkerställa en fortsatt 
bredbandsutbyggnad.

Stadsnätsföreningen fortsätter med sitt kontinuerliga 
arbete att sprida kunskap om stadsnäten, att lokal- och 
regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde. 
Stadsnäten behöver ägna fortsatt tid åt att öka dialogen, 
skapa förståelse och insikt hos sina kommunledningar när 
det gäller stadsnätens roll och den strategiska nyttan med 
att vara ägare av ett stadsnät.

En viktig uppgift för Stadsnätsföreningen är att fortsatta 
arbetet med att stärka stadsnätens samverkansförmåga. 
Det handlar om att samla stadsnäten till gemensamma 
kunderbjudanden och sprida kunskap om varandras 
erfarenheter. 

Branschen befinner sig i förändring. Konsolideringar 
och rationaliseringar gör de nationella aktörerna på 
marknaden starkare, effektivare och mer krävande både 
som konkurrenter och som kunder. Därmed ökar kraven 
på digitaliserade gränssnitt. För att stödja digitala förfråg-
ningar krävs att stadsnäten lägger in anslutningspunkter i 
CESAR2. Därför kommer föreningen via kommunikations-
insatser, konsultation och instruktionsfilmer få fler stadsnät 
att lägga in anslutningspunkter i systemet. 

Riksdagen förväntas ta beslut om en ny lag, genomföran-
det av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation. PTS förväntas ta beslut om en 
ny reglering för bredbandsmarknaden, men först måste 
kommissionen godkänna förslaget. 

Nätsäkerhet kommer fortsätt vara ett viktigt förbättrings-
område. Kraven på nätägare ökar, näten måste kunna 
motstå antagonistiska hot som sabotage, extremism och 
samtidigt fungera under extraordinära förhållanden som 
exempelvis vid storm eller långa strömavbrott. Arbete 
inom säkerhetsområdet är något som Stadsnätsförening-
en prioriterar till nytta för medlemmarna. 

Den viktigaste uppgiften för Stadsnätsföreningen under 
2020 blir fortsatt driva frågan för ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för stadsnäten. Med ett undantag 
så kan den fortsatta utbyggnaden hanteras till lägre 
kostnader, stadsnät kan hjälpa sina grannkommuner och 
man säkerställer över tiden förutsättningar för gemensam-
ma effektiviseringar, kvalitet och driftsäkerhet. 

NÄT I VÄRLDSKLASS TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET
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Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en viktig process som hjälper föreningen att i möjligaste mån vara beredda 
på förändringar i omvärlden som påverkar stadsnäten direkt eller indirekt. Genom omvärldsanalys kan föreningen 
förbättra handlingsberedskapen och få underlag till gemensamma prioriteringar och verksamhetsutveckling. Syftet är 
att få en bild av förändringar i omvärlden som påverkar stadsnätens förutsättningar och som kan fungera som underlag 
till föreningens långsiktiga planeringsarbete. 

Stadsnätsföreningen har identifierat nio olika omvärldsfaktorer som också beskrivits med händelser. Därefter  
studerades hur stadsnäten kan tänkas påverkas av dessa händelser och vad Stadsnätsföreningen ska göra. 
Verksamhetsplanen är ett resultat av detta arbete och den används som styrdokument för det löpande arbetet.

Organisation
Bemanning
Vid ingången av 2020 finns det åtta tillsvidareanställda resurser i servicebolaget: 

VD Mikael Ek anställd sedan mars 2009
Kanslichef Viktoria Lundquist anställd sedan augusti 2018
Sakkunnig samhälle och politik Camilla Jönsson anställd sedan januari 2010
Utveckling- och säkerhetschef Jimmy Persson anställd sedan juni 2012
Chef PR- & kommunikation Louise Thorselius anställd sedan mars 2015
Regional samverkan Per Fröling anställd sedan september 2015
Kommersiell produktchef Per Lindström anställd sedan april 2017
Kommunikatör Lotta Karlsson anställd sen augusti 2019

Konsulter och underentreprenörer
För en så pass omfattande och vitt spridd verksamhet som föreningen bedriver så används flera olika konsulter  
och underentreprenörer för att klara av att leverera efterfrågade produkter och tjänster till medlemmarna.  
Exempel på sådana:

Eventool (Mia Forslöf) ansvarar för föreningens konferenser, möten och utbildningar
DigPro ansvarar för drift och förvaltning av CESAR2
EkoT (Lars Björkman) projektledning, och kravställningar samt förvaltning
Peter Bryne gemensamma affärer och 5G-utveckling

INLEDNING

Årskonferens  
i Göteborg 2019.
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Bredbandsmålet 2020 
• I år ska det nationella bredbandsmålet som lovar 

snabbt bredband till 95 procent av landets hushåll vara 
uppnått. För kommunerna finns det nu behov av att 
utvärdera hur man ligger till gentemot målet. 

• När det gäller utbyggnad av bredband på landsbygden 
kan det i enstaka fall krävas trådlös teknik som 
anslutningsform och i förlängningen möjliggöra att 
bredbandsmålen uppfylls. 

• Allt fler stadsnät blir färdiga med sin planerade utbygg-
nad. Det ställer krav på verksamheterna att utveckla sin 
verksamhet från en utbyggnadsorganisation till att gå 
in i nästa skede. Det innebär att de behöver se hur den 
befintliga nätinfrastrukturen kan utvecklas ytterligare 
och användas i kommunens och övriga samhällets 
digitalisering.

• Övriga marknadsaktörers fortsatta utbyggnad på 
landsbygden kommer att vara avgörande för att nå de 
nationella bredbandsmålen. Under de senaste åren 
har flera aktörer meddelat att de bromsat den fortsatta 
fiberutbyggnaden. Dessa aktörers engagemang under 
2020 bedöms därför påverka myndigheter och politi-
kens analys över möjligheterna att nå de aktuella målen 
över tid.

• De kommuner som under tidigare år tecknat samver-
kansavtal i syfte att nå de nationella bredbandsmålen, 
där 2020 är ett viktigt delmål, väntas i större utsträck-
ning än tidigare att utvärdera sina samarbeten. De 
kommuner som inte äger egen stadsnätensverksamhet 
kan som följd av detta vända sig till närliggande 
kommuner för att få stöd med den fortsatta bredbands-
utbyggnaden.

Vita fläckar riskerar att hämma digitaliseringen 
• Allt fler kommuner är nära att uppfylla regeringens 

bredbandsmål, men det återstår fortfarande vita fläckar 
som måste lösas. 

• I de kommuner som inte klarar av utbyggnaden av 
digital infrastruktur kan klyftor komma att skapas och 
det finns risk för att dessa växer i takt med att kommu-
nernas verksamhet digitaliseras. 

• Det är kommunerna själva som i hög utsträckning 
tvingas lösa finansieringen för de vita fläckarna 
eftersom regeringens budgetsituation de närmsta åren 
kan komma att innebära att viktig bredbandsutbyggnad 
skjuts på framtiden. Det finns alltså en risk att bred-
bandsmålen inte uppfylls. 

Ny teknik
• Efter 2020 bedömer PTS att det huvudsakligen är 

hushåll i glesbefolkade områden som saknar bredband 
med hastigheter som motsvarar regeringens mål om 
100 Mbit/s. För dessa hushåll är trådlös teknik relevant 

för att komplettera trådbunden teknik i bredbandsut-
byggnaden på landsbygden och bidra till bredbands-
målen uppfylls. Något som går i linje med regeringens 
bredbandstrategi där målet kan uppnås genom att 
kombinera både fast och trådlös teknik.

• År 2020 kommer vi se omfattande 5G-lanseringar 
i många länder, dock inte i Sverige. Auktionen av 
spektrum avsedda för 5G skulle från början ha genom-
förts i mars 2018. Men auktionen sköts upp, först till 
fjärde kvartalet 2019 och sedan till någon gång under 
2020. Förseningar som påverkar 5G-utbyggnaden, 
där Sverige redan i dag ligger efter. I början av 2020 
ska PTS samråda om reglerna för auktionerna för att 
beakta Sveriges säkerhet. Alla operatörer är redo för 
en 5G-utbyggnad och väntar bara på att auktionen ska 
genomföras. 

• Telenor och Tele2 kommer tillsammans att bygga ett 
gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige. Det ge-
mensamma 4G-nätet de redan har tillsammans kommer 
att byggas ut till 50 procent, vilket innebär tusentals nya 
basstationer över hela Sverige. 

• Telia kommer att bygga ett helt eget nät utan samarbete 
med någon annan operatör. 

• Tre är den enda mobiloperatören som är utan frek-
vensutrymme i 700 MHz-bandet som kan användas 
för att bygga ut 5G. Operatören Tre överklagade dock 
auktionen till förvaltningsrätten som avvisade överkla-
gandet. Tre överklagade även förvaltningsrättens beslut 
till kammarrätten.

EN UTBLICK

Konjunkturen förändras och det politiska landskapet är nytt. Bakom dem finns de stora 
utmaningar vi ofta pratar om, till exempel digitalisering och klimatutmaningen.

Årskonferens  
i Göteborg 2019.
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• Smarta fabriker är den fjärde industriella revolutionen, 
industri 4.0. Nu utvecklas den smarta digitala fabriken 
där olika system att kommunicera med varandra och 
med människor i realtid. Industrin efterfrågar säkra och 
tillförlitliga bredbandsnät med hög överföringskapacitet. 

Internet of Things 
• IoT-tjänster fortsätter under 2020 att etableras som 

smarta digitala tjänster. 
• Införandet av IoT är något medvetet och det är inget 

som händer av sig självt. Det behövs ett välutvecklat 
partnerskap och en strategi där man tillsammans med 
olika aktörer tar fram produkter och syr ihop lösningar. 

• På några års sikt är det sammantaget kommunerna som 
är den största nyttjaren av IoT. Stadsnäten kan därför 
få en nyckelroll genom att erbjuda grossisttjänster för 
IoT-aktörer oavsett infrastruktur. Det kan också vara så 
att stadsnätet tar ett helhetsåtagande för att lösa olika 
digitala utmaningar för sin kommun eller ägare.

Förändrad ekonomi för landets kommuner kan komma 
att öka pressen på stadsnäten 
• SKR uppskattar att behovet av välfärd ökar betydligt 

snabbare än skatteintäkterna. Därtill har välfärden stora 
investerings- och rekryteringsbehov. Flera kommuner 
och då speciellt mindre kommuner får det svårt att klara 
av att leverera välfärdstjänster. 

• SKR räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunk-
tur under 2020, vilket är i linje med Konjunkturinstitutets 
prognos. Det innebär att kommunerna nu möter ett 
ännu svårare ekonomiskt läge och måste arbetar med 
effektiviserings- och besparingsplaner. 

• Negativa förtecken i en lågkonjunktur är att kommu-
nernas ekonomi stramas åt pga. ökade omkostnader 
och vikande skatteunderlag. Det finns en risk att vi kan 
få bevittna att flera kommuner tvingas till försäljning av 

lönsamma kommunala verksamheter. Samtidigt som 
konjunkturen är på väg att vända nedåt står vår industri 
inför positiva och omvälvande utvecklingspotentialer 
pga. digitaliseringen, som är en nödvändighet för 
kommunerna att klara välfärden framöver. 

• Digitalisering av tjänster och processer är ett sätt 
att möta de utmaningar som kommunerna står inför. 
Rätt använd kan digitaliseringen också nyttjas för att 
automatisera rutinartade uppgifter, ge bättre arbets-
miljö, att uppdaterad information alltid finns tillgänglig 
och att resurser kan användas för mer invånarnära, 
värdeskapande och kvalificerade frågor

• De kommuner som kan ställa om och dra nytta av 
digitaliseringens fördelar och effektivt kunna leverera 
välfärdstjänster blir konkurrenskraftiga. Men det 
kommer att behövas ny kompetens och nya resurser 
samtidigt som de traditionella verksamhetsdelarna 
måste löpa på. 

Konsolidering och effektivisering 
• Tele2 fusioneras Com Hem under 2020 och därmed 

blir Com hem endast ett varumärke under Tele2. Syftet 
är att skapa en enkel och effektiv bolagsstruktur. Nya 
Tele2 förväntas stärka sin position vilket ökar pressen 
på övriga aktörer på marknaden och förväntas kunna 
utmana Telias breda utbud av helhetslösningar och 
tjänster. Jämfört med Telia har nya Tele2 en stor svaghet 
genom att de saknar en omfattande accessinfrastruktur. 

• Telia klättrar upp i värdekedjan och är nu genom köpet 
av Bonnier Broadcasting den första operatören i Norden 
med att erbjuda både uppkoppling och eget innehåll till 
sina kunder. Telia fortsätter med kostnadsbesparingar 
och organisationsförändringar. Nedmonteringen av 
fasta telenätet pågår och mer än 20 000 kunder berörs 
de närmsta åren. Telia arbetar aktivt med att teckna 
avtal med stadsnät som har öppna nät men som ännu 
inte har avtal med Telia. 

• Fler stadsnät samverkar i högre utsträckning för att 
kunna göra gemensamma inköp och få stordriftsförde-
lar. Detta skapar bättre förhandlingsläge för stadsnäten 
gentemot leverantörer och andra samarbetspartners, 
vilket gör att de kan hävda sig bättre konkurrensmässigt 
i en alltmer konsoliderad värld. Stadsnäten samverkar 
också för att kunna göra gemensamma affärer i syfte att 
kunna locka till sig nya kundgrupper och möta upp en 
ökad efterfrågan.

Fiberaffären
• Konkurrensen är fortsatt omfattande och svartfiberpri-

serna pressas ner bland annat efter Telias lansering av 
ett offensivt priserbjudande till sina kunder på singelfi-
ber. Stadsnäten ser över sina erbjudanden. 

• De nationella telekombolagens effektiviseringar innebär 
också att de går över till digitaliserade förfrågningar. 
Flera stadsnät importerar in anslutningspunkter och 
skapar fastprisområden till CESAR2 för att stödja den 
digitaliseringen.

EN UTBLICK
6
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• Kapacitetsprodukter är en växande marknad för 
stadsnäten. I CESAR2 finns funktion som stödjer sådana 
affärer. 

• Flera kluster av stadsnät utreder möjligheten att kunna 
sammankoppla sina nät och erbjuda en regional 
fiberprodukt, som en kedja i en nationell fiberprodukt – 
stadsnätsfiber.

• Operatörers intresse för att hyra fiber till villor växte 
under förra året. För att möta den ökade efterfrågan 
togs det fram en standardiserad fiberprodukt för 
villamarknaden. Under 2019 infördes produkten som en 
del av CESAR2-avtalet. 

Säkerhetspolitiska läget 
• Sverige och andra länder kommer fortsättningsvis utsät-

tas för cyberangrepp och underrättelseverksamhet. 
• Det finns ett fortsatt politiskt fokus på säkerheten. I för-

längningen innebär det bland annat ökade krav på den 
kommunala nivåns ansvar eftersom kommunerna har 
hand om omsorg, skola och kritisk infrastruktur såsom 
värme- och vattenreningsverk, el och IT-infrastruktur. 

• Stadsnät som nätägare av samhällskritisk infrastruktur är 
en del av det civila försvaret och därmed totalförsvaret. 
Det innebär att stadsnäten måste hantera nätsäkerhet, 
logiska hot, fysiska angrepp och förhindra mjuka 
intrång. 

Fiber en samhällskritisk infrastruktur 
• Säkerhet är fortsatt i fokus likaså aktualiseras säkerhets-

läget. Det innebär att stadsnäten som nätägare ställs 
inför tuffare krav eftersom fiberinfrastruktur transporte-
rar samhällets mest kritiska funktioner. 

• Erfarenheter från 2019 innebär också att beredskap 
för extrema väderhändelser behöver införlivas i det 
ordinarie säkerhetsarbete. Det handlar både om hur 
den egna verksamheten är rustad för att klara extrema 
händelser men även om leverantörers möjlighet att med 
kort varsel förse branschen med material.

• Kraven ökar ytterligare på att nätägare verkligen lever 
upp till kraven på robusthet och driftsäkerhet. Detta kan 
till och med innebära att det blir en överlevnadsfråga för 
nätägare att arbeta in processer, rutiner och innovativa 
tekniska lösning för att åstadkomma robusthet och 
tillgänglighet som samhället och totalförsvaret kräver 
av oss som samhällsaktör. Näten måste kunna motstå 
antagonistiska hot såsom sabotage och extremism. De 
ska också fungera under extraordinära förhållanden 
som exempelvis vid storm och långa strömavbrott. 

• Hög driftsäkerhet i kombination med ett informations-
säkerhetsarbete blir en framgångsfaktor med stark 
och tydlig koppling till kommunen. De aktörer som 
lyckas marknadsföra sig som ledande inom säkerhet 
med trygga och pålitliga bredbandstjänster vinner 
marknadsandelar på andras bekostnad. Det innebär nya 
möjligheter för nätägare då förståelsen och behovet av 
en robust infrastruktur sannolikt ökar.

Säkra upp med blockchain 
• Med blockkedjor är det meningen att du ska kunna 

säkra transaktioner, kostnadseffektivitet, effektivt 
datautbyte och skalbar säkerhet. Det har länge speku-
lerats om att blockkedjor ska kunna användas till många 
olika applikationer. Men blockkedjor har ifrågasatts som 
metod något som behöver både diskuteras och prövas. 
Blockkedja är en teknik som skulle kunna användas vid 
storskaligt införande av IoT. Dock är energiförbrukning-
en av blockchain ifrågasatt där Bitcoin används som 
exempel där vissa anser att miljöpåverkan är överdriven 
och felaktig medan andra menar att energiförbrukning-
en och dess miljöpåverkan är mycket hög. 

• Nu kommer blockkedjan till mobilen. Använd mobilen 
för dina betalningar. Tjänsten finns tidigare i Korea, 
Storbritannien samt USA och kommer nu till svenska 
användare.

Fastighetsägare 
• Det är fastighetsägaren som beslutar om vilken nätinfra-

struktur som ska finnas i fastigheten och operatörerna 
måste via avtal få godkänt att använda fastighetsnätet 
för att nå slutkunderna. Ansvarsfördelningen mellan 
operatörer och fastighetsägare behöver fortfarande 
ses över för att kunna upprätthålla driftsäkerhet för 
bredband.

• Att erbjuda en “problemfri” tjänst för fastighetsägaren 
där stadsnät tar ett helhetsansvar för fiberförbindelsen 
till fastighet samt fram till kund i fastigheten så att 
högre servicenivå och möjlighet att erbjuda neutrala 
nodplatser för anslutning kan åstadkommas är under 
uppsegling 2020.

• Dialogen mellan nätägare och fastighetsägare fortsätter 
gällande den avgift som tas ut för att operatörer ska 
få tillträde till ett fastighetsnät eller för att dra fram nya 
förbindelser till fastigheten. 

EN UTBLICK

Fastighetsägaren beslutar om vilken nät
infrastruktur som ska finnas i fastigheten.
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Politiken 
• Regeringen bestående av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet fortsätter sitt arbete med det så kallade 
januariavtalet som grund. I överenskommelsen som 
slöts mellan Centerpartiet och Liberalerna finns även 
behovet av bredbandsutbyggnad med som avtalspunkt.

• Ledamöterna i Europaparlamentet som valdes in under 
2019 kommer under året att sätta sig in i de sakområden 
de blivit tilldelade. Sverige har representanter i de 
utskott som är relevanta för stadsnätens verksamhet 
och behovet av att skapa en bild över Sverige unika roll 
på bredbandsområdet är fortsatt viktig.

Hållbarhet
• Både näringslivet och offentliga sektorn arbetar med 

att uppmärksamma de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. 

• Nu går vi mot hållbart och energismart. För att minska 
produkter och tjänsters miljöpåverkan studeras hela 
livscykeln. 

• Olika tekniker finns, men hur kan den användas på ett 

smart sätt? Digitalisering med teknologier som cloud, 
big data, mobil-kommunikation, IoT och AI kommer att 
användas och bidra till klimatförbättringar. 

Regionerna i Sverige 
• Nu har ett år gått sedan de sista Landstingen ombild-

ades till Region och lagar och förordningar har upp-
daterats. Under 2020 kommer begreppet ”landsting” 
successivt ska försvinna. I linje med det bytte Sveriges 
kommuner och landstingsförbund, SKL namn till 
Sveriges kommuner och regionförbund, SKR. 

• Regionerna ansvarar för bland annat tillväxtfrågor, håll-
bar regional utveckling, samhällsplanering, miljö- och 
klimatarbetet samt infrastruktur. Exempelvis handhar de 
bredbandsfrågan och ska stödja kommunerna i deras 
arbete med bredbandsfrågor därtill samordna aktörer 
som är verksamma inom bredbandsområdet. 

• De regionala bredbandskoordinatorerna är organisera-
de under respektive region och definierar sina roller på 
olika sätt där vi också kan se att stadsnäten i några fall 
inte blivit behandlade på ett respektfullt trots sin stora 
betydelse för utbyggnaden.

• Det finns en risk att bredbandsfrågorna blir nedpriorite-
rade i en organisation som handhar många olika frågor.   

• I de sex sydligaste regionerna har bredbandskoordine-
ringen sammanslagits och bildat ett inreregionalt samar-
bete. Detta innebär att en nationell bredbandsaktör har 
kontrakterats i syfte att samordna fortsatt utbyggnad i 
hela Sydsverige.

 
Lagar och regler
• Regeringen lägger fram en proposition om genomföran-

det av direktivet om inrättande av en europeisk kodex 
för elektronisk kommunikation efter sommaren. Det 
innebär att Riksdagen kan besluta om den nya lagen  
vid årsskiftet. 

• EU-kommissionen beslutade att PTS inte får anta 
den reglering som PTS föreslagit för fibermarknaden. 
Myndigheten kommer till följd av beslutet att återuppta 
analysen av fibermarknaden. Ett nytt beslut om regle-
ring av fibermarknaden kommer därför att dröja.  

EN UTBLICK

Anders Ygeman (S), energi  
och digitaliseringsminister.
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VERKSAMHETEN

KUNSKAPSLYFTET

PÅVERKAN

KUNSKAP

AVTAL &  
VERKTYG LAGAR &

REGLER

NÄT I VÄRLDSKLASS

UTVECKLING

REGIONAL  
SAMVERKAN

MÖTES- 
PLATSER

TILLSAMMANS

Verksamhetsplattformen
Stadsnätsföreningens verksamhetplattform är indelad i tre strategiområden såsom Kunskapslyftet, Nät i världsklass och 
Tillsammans. De fem övergripande ambitionerna och dess viktiga händelser återfinns under dessa tre strategiområden. 

Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets  
långsiktiga och hållbara utveckling.1

Kommuner, regioner och staten erbjuder digitala tjänster  
över robust fiberinfrastruktur.4

Privata och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som kombinerar  
allt från lokala till globala digitala erbjudanden på ett enkelt, tryggt och driftsäkert sätt.  2

Alla stadsnät arbetar för öppna och neutrala nät  
och tillämpar en likabehandlingsprincip.5

Stadsnäten är sammantaget den största aktören på grossistmarknaden  
för bredbandsinfrastruktur.3

Stadsnätsföreningens fem ambitioner
Stadsnätsföreningen har formulerat fem övergripande ambitioner fram till 2020.  
Ambitionerna är ett stöd för det som verksamheten ska åstadkomma.
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Prioriterade områden och huvudsakliga  
händelser 2020 
Påverkan 
• Stadsnäten har lika förutsättningar att verka på  

marknaden som övriga branschaktörer (A1).
• Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens  

strategiska värde (A1).
• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse 

för att fiberinfrastruktur är en förutsättning för att nå 
2025-målen och för att främja utbyggnaden av mobil-
infrastruktur (A3).

• Stadsnätens ägare har en förståelse för den strategiska 
nyttan med att vara ägare av ett stadsnät. Investerings-
viljan är fortsatt hög (A3).

• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa 
bättre förutsättningar för marknadens aktörer att nå 
regeringens bredbandsmål (A3).

• Öka förståelsen hos relevanta beslutsfattare i Sverige 
och EU om att den svenska modellen med en lokal 
grossistmarknad bidrar till ökad konkurrens (A3).

Vad görs generellt inom påverkan utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna
• Närvara vid olika konferenser, mässor och andra 

händelser som exempelvis Politikerveckan i Almedalen 
med syfte att verka för stadsnätens intressen. 

• Föreningens medlemsmagasin Stadsnätsmagasinet och 
dess digitala nyhetsbrev ges kontinuerligt ut under året 
för att sprida kunskap om branschrelaterade nyheter.

• Arbetet med att synas i medierna kommer att fortsätta 
under året, med såväl nyhetsartiklar som debattinlägg. 

• Föreningen stödjer medlemmarna genom att vara 
remissinstans. Under året kommer remisser om bran-
schen från reglerade myndigheter och departement 
löpande att besvaras. 

Kunskap
• Relevanta beslutsfattare har kunskap om att mer än 

bara fastig heter behöver anslutas för att skapa förutsätt-
ningar för ett digitalt samhälle (A3).

• Föreningen bedriver ett arbete om hur robusta digitala 
välfärds tjänster ska kravställas och upphandlas (A4).

Vad görs generellt inom kunskap utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna
• Under året kommer arbetet med att öka kunskapen om 

stadsnätens roll bland förtroendevalda inom Sveriges 
regioner att fortsätta.

• Fortsatt kontinuerligt arbete med att sprida kunskap om 
stadsnäten. 

• Delta i regeringens Bredbandsforum och andra viktiga 
samverkansforum.

KUNSKAPSLYFTET

Stadsnätsföreningen ska driva stadsnätens intressen genom påverkansarbete samt öka kunskapen om 
stadsnäten, branschen och digitaliseringen. Inom området Påverkan drivs specifikt stadsnätens unika 
intressen. Olika riktade aktiviteter genomförs mot förtroende valda eller andra intressenter. Syftet med arbetet 
är att stärka stads nätens röst i den nationella debatten. Inom Kunskap drivs olika informationsinsatser mot 
förtroendevalda och andra intressenter för att öka kunskapen om stadsnätens roll på bredbandsmarknaden. 

Stadsnätsföreningen 
i Almedalen 2019.
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Prioriterade områden och huvudsakliga  
händelser 2020 
Avtal och verktyg
• Stadsnäten erbjuds utbildning, goda exempel och 

gemensamma avtalsmallar inom IoT (A2).
• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris- och 

störningshantering (A2).
• Stadsnäten är i större utsträckning än tidigare år en del 

av regional och kommunal krishantering (A1).
• Det finns en allmän kunskap hos nationella grossistkun-

der om att stadsnäten erbjuder nationella fiberprodukter 
(A2).

• Det pågår ett omfattande arbete för att sammankoppla 
stadsnäten för att kunna erbjuda en nationell fiberpro-
dukt (A2).

• Huvuddelen av alla stadsnäten erbjuder grossistproduk-
ter i enlighet med PTS driftsäkerhetsföreskrifter (A2).

• Det finns ett gemensamt ledningssystem för informa-
tionssäkerhet för stadsnäten (A1).

• Stadsnätens erbjudanden är en bidragande faktor till 
samhällsutvecklingen (A1).

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om 
att stadsnäten uppfyller kraven på robusthet för att 
kunna bära samhällsviktiga tjänster och funktioner (A1).

• Offentlig sektor använder i allt större utsträckning 
stadsnäten som en samarbetspartner för digital 
utveckling (A1).

• Det finns kunskap om robusthet hos operatörer och 
berörda intressenter. Fibernäten planeras i enlighet 
med robusthetens principer med möjlighet att skapa re-
dundans på olika nivåer så att resilienta transmissions-
tjänster kan erbjudas (A2).

• Stadsnäten upplevs vara en aktör som arbetar aktivt 
med hållbarhetsfrågor utifrån ett klimatperspektiv (A1).

• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten 
som skapar förutsättningar för nya produkter, tjänster 
och framförallt digitala välfärdstjänster (A2).

• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning 
av tillgänglighet och kvalitet är framtagen som förening-
ens medlemmar kan använda (A2). 

• Arbete pågår med att produktifiera digitala samhälls-
tjänster över robust nätinfrastruktur (A4).

• Marknadens aktörer och stadsnäten samarbetar i den 
digitala utvecklingen (A1).

• Stadsnäten är en underleverantör till flera statliga 
myndigheter genom att erbjuda nationellt anpassade 
fiberprodukter (A2).

• Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra 
viktiga intressenter (A4). 

• Arbete med att med anpassa tekniska specifikationer 
och information om vad definitionen av internetaccess 
är (A5). 

NÄT I VÄRLDSKLASS

Nät i världsklass ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling. Syftet är 
att ge medlemmarna förutsättningar för att kunna uppnå effektivitet och god lönsamhet i sina lokala 
och regionala affärsverksamheter. Många frågor handlar om standardisering. Tillsammans med med-
lemmarna tar föreningen fram affärsavtal eller branschavtal som stödjer medlemmarnas affärer. För att 
möta politikers och myndigheters beslut vad gäller lagstiftning eller andra regelverk sker framtagning 
och utveckling av riktlinjer, rekommendationer samt olika former av stöd för att hjälpa medlemmarna.   

Webbinarium 
Byanätsforum.

Föreningen arrangerar olika 
Roadshows för att presentera 
och visa upp de produkter, 
tjänster och avtal som man 
åtnjuter via medlemskap i 
Stadsnätsföreningen.
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Vad görs generellt inom avtal och verktyg utöver  
händelserna kopplat till ambitionerna 
• Stadsnäten har fått hjälp i sina dagliga affärer genom 

utvecklingsprojekt, standardisering och partnerskap 
med leverantörer. 

• Det gemensamma branschavtalet, tjänsteleveran-
törsavtalet, har fått stort genomslag och möjliggör att 
konsumenter får ökat tjänsteutbud för bredband.

• Det nya leverantörsavtalet förenklar stadsnätens affärer 
med leverantörer under telekomundantaget.

• Förfrågningar på förbindelser genom C2-API1 har 
möjliggjorts i CESAR2. 

• C2-API2 för koppling till CRM-system är infört och 
innebär att ärenden kan följas via API. 

• C2-API3 planeras att införas under 2020, vilket innebär 
att köpare kan lägga en direktorder på förbindelser som 
har anslutningspunkter och fastpris i CESAR2. 

• Svartfiber-till-villa är en produkt i CESAR2-avtalet. 
• Produkter för inplacering och våglängdsförbindelser är 

införda i CESAR2.
• Produkter för förlängd access, accesstransport samt 

solofiber är under planering att införas under 2020. 
• 40 % av utbudet i CESAR2 finns med angivna anslut-

ningspunkter.
• 40 % av säljarna i CESAR2 har lagt upp produkter och 

prissatt dem.
• Robust digital infrastruktur etableras som koncept och 

hanterar branschgemensam standardisering kring 
robusthetshöjande åtgärder inom sektorn.

• Vägledning för Robusta fasta radionät kompletteras 
med utbildning och certifiering.

• Ett projekt som mynnar ut i att kunna varudeklarera 
förbindelser avseende teknisk kvalitet, säkerhet och 
energieffektivitet genomförs.

• En satsning kring instruktionsfilmer och webbinarier 
kring säkerhet, CESAR2 och robusta vägledningar 
genomförs för medlemmar.

• Ett standardavtal för IoT mellan stadsnät och tjänste-
leverantörer tas fram. 

Lagar och regler
• Föreningen har hjälpt stadsnäten att tolka och förstå 

PTS föreskrifter om driftsäkerhet (A2).
• Stadsnäten har med hjälp av föreningen tolkat och 

förstått kommande EU direktiv och akter (A5).
• Det finns en ökad förståelse bland stadsnäten för EU:s 

regulatoriska arbete (A5).

Vad görs generellt inom lagar och regler utöver  
händelserna kopplat till ambitionerna 
• Uppdaterat befintligt ledningssystem för driftsäker med 

IoT-säkerhet.
• Samtliga medlemmar i SiSG använder Navet.
• Robust & Säker IoT lanseras i början av året
• En vägledning för Robusta Siter och Noder med 

förlängd drifttid samt accessnät för högeffektlaser med 
mycket höga bandbredder lanseras under året.

• Riksdagen antog en ny säkerhetsskyddslag som 
trädde i kraft den 1 april 2019. Det finns koncept för 
säkerhetsarbetet för stadsnät framtaget som följer lagen 
och under året kommer utbildningar erbjudas och fler 
mallar tas fram.  

• Regeringen kommer att lägga fram en proposition om 
genomförandet av direktivet om inrättande av en euro-
peisk kodex för elektronisk kommunikation under våren, 
vilket innebär att Riksdagen kan komma att besluta om 
den nya lagen efter sommaren. Stadsnätsföreningen 
följer Infrastrukturdepartementets arbete noga.

• PTS reglering av bredbandsmarknaden förväntas 
beslutas om under året. Dock är det försenat eftersom 
kommissionen hade invändningar mot PTS förslag. 
Om Kommissionen efter den fördjupande utredningen 
kommer med ett veto på PTS samråd så har PTS 
valmöjligheten att antingen ändra i förslaget eller att dra 
tillbaka det

NÄT I VÄRLDSKLASS

Föreningen uppmanar sina 
medlemmar att synliggöra 
sina anslutningspunkter.
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Prioriterade områden och huvudsakliga  
händelser 2020 
Regional samverkan
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina 

ägare om stadsnätens olika möjliga uppgifter och dess 
strategiska värde (A1). 

• Stadsnäten är delaktiga i det regionala utvecklingsarbe-
tet (A1).

• Stadsnäten ser behovet av att samverka och på så 
sätt göra sitt erbjudande attraktivt på en regional och 
nationell marknad (A2).

Vad görs generellt inom regional samverkan utöver 
händelserna kopplat till ambitionerna 
• Föreningen håller medlemsmöten inom respektive 

region i syfte  
att stärka samverkansförmågan. 

• Föreningen träffar kommunledningar, utan eget stads-
nät och som saknar strategisk bredbandskompetens, 
för att stödja dem i sitt vägval. 

• Föreningen agerar som remissinstans för regionala 
bredband strategier och regionala utvecklingsstrategier 
tillsammans med berörda medlemmar. 

Utveckling
• Föreningen är drivande i utvecklingsdialogen med 

mobiloperatörer och PTS avseende de nya 5G-näten 
(A3). 

• Föreningens öppenhetsdeklaration upplevs av stads-
näten som aktuell och anpassad efter både dagens och 
framtidens tjänster (A5).

• Det finns en kunskap hos samtliga stadsnät om Stads-
nätsföreningens definition av öppenhet (A5). 

Vad görs generellt inom utveckling utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna 
• Medlemmarna ska erbjudas utbildning inom olika 

områden som juridik, förändringsledning, robust fiber 
och säkerhetsskyddsarbete etc. 

Mötesplatser
Ett flertal möten genomförs mellan föreningen och dess 
medlemmar under året, som exempelvis leverantörsträf-
fen, stadsnätschefsnätverket, marknadsnätverket samt 
konferenser.
• Två stora konferenser arrangeras för branschen såsom 

Årskonferensen och Bredbandsbåten. 
• Stadsnätsföreningen kommer tillsammans med med-

lemmar från Jönköpings län delta som utställare och 
seminariearrangör på Landsbygdsriksdagen. 

• En nätverksträff för små stadsnät planeras genomföras. 

Vad görs generellt inom mötesplatser utöver händelserna 
kopplat till ambitionerna 
Kommunikation med medlemmar och andra
• Utveckla föreningens medlemskommunikation till såväl 

stadsnät samt associerade medlemmar.
• Digitala medlemsbrev skickas ut till medlemmarna om 

viktiga frågor.  
• Utveckla föreningens närvaro i digitala kanaler med 

fokus på LinkedIn.

Internationella möten 
• Ta emot internationella besök för att prata om  

stadsnätens roll.

Stadsnätsföreningens  
tre fokusområden 2020

TILLSAMMANS

Stadsnätsföreningen är en medlemsstyrd organisation. Syftet med området Tillsammans är att på 
olika sätt stimulera medlemmarna till samarbete där de samlar erfarenheter och byter kunskap 
med varandra. Tillsammans med medlemmarna tar föreningen sig an aktuella frågeställningar  
och utmaningar för att sprida tankar, idéer och erfarenheter som ger inspiration. 

En annan viktig uppgift är att blicka framåt och försöka finna medlemmarnas roller i utvecklingen av 
det digitaliserade samhället. För detta kommer det behöva startas nya branschutvecklingsprojekt 
som kan bli underlag för nya produkter som syftar till att hjälpa medlemmarna i sina affärer. 

SAMVERKAN

ALLA SKA MED

AFFÄRER
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DE 17 GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBARHET

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. Säkerställa hälso-
samma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
Stadsnätsföreningen värnar om personalens hälsa och 
föreningen arbetar aktivt med hälsa- och välbefinnande 
samt med främjande åtgärder för personalens bästa.

Mål 4 – God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderan-
de och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja  
livslångt lärande för alla. Stadsnätsföreningen arbetar 
aktivt med att kompetensutveckla både den  
egna personalen och våra medlemmar. 

Mål 5 – Jämställdhet. Uppnå jämställdhet och alla kvin-
nors och flickors egenmakt. Föreningen arbetar aktivt med 
egen jämställdhet i verksamheten, där fyra män respektive 
fyra kvinnor är anställda i organisationen. I samband med 
att våra konferenser arrangeras tas det också hänsyn till 
andelen kvinnliga talare och att programmet utformas så 
att det riktar sig till både kvinnliga och manliga deltagare. 

Mål 7 – Hållbar energi för alla. Säkerställa tillgång till 
ekonomiskt, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 
Stadsnätsföreningen verkar för att alla ska ha tillgång till 
tillförlitlig och säker bredbandsinfrastruktur. Stadsnätsför-
eningen arbetar aktivt med att våra medlemmar har insikt 
och kunskap om vikten av en hållbar och energieffektiv 
användning samt uppmärksammar medlemmar på 
rådande teknisk utveckling. 

Mål 9 – Hållbar industri. innovationer och infrastruktur, 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. Föreningen verkar för att samhället ska få 
tillgång till en robust och säker samhällsinfrastruktur med 
hög överföringskapacitet som är grunden för att kunna 
följa den digitala utvecklingen.

Mål 10   Minskad ojämlikhet. Stadsnätsföreningen verkar 
för att synliggöra effekterna av digitalt utanförskap. Det 
är viktigt att få till ett digitalt innanförskap som gör att alla 
kan ta del av det digitala samhället fullt ut.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. Göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara. Öppna stadsnät skapar nya möjligheter för 
smarta städer. Stadsnätsföreningen arbetar aktivt med att 
skapa gemensamma mallar, normer och riktlinjer för dess 
medlemmar ska kunna tillhandahålla en öppen, säker och 
robust infrastruktur med hög överföringskapacitet på lika 
och icke-diskriminerande villkor som är en viktig förutsätt-
ning för att utveckla smarta städer och smarta samhällen. 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Stads-
nätsföreningen arbetar med att få en överblick och att 
informera medlemmar om rådande regelverk som handlar 
om till exempel kemikalier, strålning eller hälsofarliga 
produkter. Föreningen försöker bevaka marknadens 
produkter samt analysera vilka som kan vara miljöfarliga 
och ger medlemmar rekommendationer om hur de ska 
kunna hantera sådana miljöfarliga produkter. 

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre viktiga saker år 2030: att avskaffa 
extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. För att nå 
målen måste vi alla, tillsammans, samla kraft och arbeta för att göra dem till verklighet. I vårt arbete 
bidrar Stadsnätsföreningen framförallt till sju av de 17 målen: 
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EKONOMI

Intäktsbudget 2020
• Serviceavgifterna: Serviceavgifterna inkluderar både 

föreningens medlemsavgift och den serviceavgift som  
medlemmarna betalar för de förmåner medlemskapet 
medför.

• Produkter & Tjänster: Intäkter som kommer från de  
produkter och tjänster som servicebolaget erbjuder med-
lemmarna mot separata deltagaravgifter. Här finns CESAR2, 
Leverantörsavtalet och Robust Fiber.  

• Konferenser: Är till största del intäkter från föreningens  
två stora; Årskonferensen och Bredbandsbåten.

• Projekt: Inkluderar tidningen Stadsnätsmagasinet,  
utbildningar och driftsäkerhet.

Kostnadsbudget 2020
• Tjänster & material: Hit hänförs främst omkostnader för 

genomförande av konferenser, produktion av Magasinet 
Stadsnätet, nyhetsbrev samt webbadministration.

• Konsulter: Denna post inkluderar främst kostnaderna för  
de resurskonsulter som används i olika projekt.

• Lokaler: Hit hänförs främst kostnader för servicebolagets 
egna lokaler och lagerlokal.

• Personal: Detta är alla personalrelaterade kostnader  
som löner, pensionskostnader, utbildningar med mera  
för anställd personal.

• Löpande kostnader: Hit hänförs servicebolagets  
kontorskostnader som telefoni, IT, försäkringar, rese-
kostnader samt expertråd som PR-byrå, juridisk  
rådgivning samt analyser och undersökningar.

Omsättningen beräknas uppgå till 28,7 mkr
Totala omkostnader beräknas till 29,2 mkr

Stadsnätsföreningens kostnader, mkr

A:  Tjänster och material 8,4
B: Konsulter 3,0
C: Lokaler 1,3
D: Löpande kostnader 4,4
E: Personal 12

Avskrivningar 0,1
Kostnaderna 0,5 högre än intäkterna

A

B

CD

E

Kostnadsbudget 2020

Stadsnätsföreningens intäkter, mkr

A:  Konferenser 9,3
B: Produkter och tjänster 5,2
C: Projekt 1,9
D: Serviceavgift 12,3

A

B
C

D

Intäktsbudget 2020Omsättningen 2020 beräknas uppgå till 28,7 mkr. De ökade 
intäkterna utgörs delvis av föreningens serviceavgifter på 12,3 
mkr. Den från och med 2020 höjda serviceavgiften möjliggör 
bland annat nödvändiga investeringar i CESAR2 och ett ökat 
arbete mot EU. Övriga intäkter kommer bland annat från fören-
ingens två stora konferenser, de utbildningar vi arrangerar 
och de tjänster som medlemmarna debiteras för; CESAR2 och 
Leverantörsavtalet.    

Totala omkostnaderna beräknas uppgå till 29,2 mkr vilket ger 
ett budgeterat underskott på 0,5 mkr. Den direkta anledning-
en till underskottet är en avsevärd större satsning på vidare 
utveckling av CESAR2. 

Kostnaderna utgörs av personalkostnader, driftskostnader för 
produkter och tjänster, externa konsulter, kansliets omkostna-
der och lokalkostnader. Personalkostnaderna ökar under året 
till följd av två planerade rekryteringar. 

15
107



TILLSAMMANSKUNSKAPSLYFTET

• Stadsnäten har likvärdiga förutsättningar att verka på marknaden som 
övriga branschaktörer (M1).

• Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde (M1).
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare om olika 

roller (M1).
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1).
• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa bättre förutsätt-

ningar för marknadens aktörer att nå regeringens bredbandsmål. (M2)
• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse för fiberinfra-

struktur som en förutsättning för övrig telekominfrastruktur (M2).
• I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en förståelse för att mer 

än bara fastigheter behöver anslutas för att skapa förutsättningar för 
ett digitalt samhället. (M2)

• Bidrag och stödsystem har anpassats för att skapa bättre förutsätt-
ningar för marknadens aktörer att nå regeringens bredbandsmål. (M3)

• Relevanta beslutsfattare har kunskap om och förståelse för fiberinfra-
struktur som en förutsättning för övrig telekominfrastruktur (M3).

• I debatten kring bredbandsutbyggnaden finns en förståelse för att mer 
än bara fastigheter behöver anslutas för att skapa förutsättningar för 
ett digitalt samhället (M3).

• SKL och föreningen bedrivet ett gemensamt informationsarbete om 
hur robusta digitala välfärdstjänster bör upphandlas (M4). 

• Det finns en förståelse hos samtliga stadsnät för Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet.  (M5). 

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att 
stadsnäten uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära 
samhällsviktiga tjänster och funktioner (M1).

• Det finns en allmän kunskap hos nationella grossistkunder om 
att stadsnäten erbjuder nationella fiberprodukter (M2). 

• Stadsnätens ägare har en förståelse för den strategiska nyttan 
med att vara ägare av ett stadsnät. Investeringsviljan från 
ägarna är fortsatt hög (M3).

• Kommunerna, landstingen och regionerna använder sig av 
stadsnäten i allt större utsträckning för leverans av digitala 
välfärdstjänster (M4).

• En absolut majoritet av stadsnäten följer  Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5).

• Det finns en ökad förståelse bland stadsnäten för EU:s regula-
toriska arbete (M5).

• Det finns en allmän förståelse hos politiken och andra 
relevanta aktörer om stadsnätens avgörande roll för Sveriges 
pågående digitaliseringsomställning (M1).

• Det finns en förståelse bland relevanta aktörer och beslutsfat-
tare, på såväl nationell som EU-nivå, om stadsnätens roll som 
garanten för ett sund konkurrens på grossistmarknaden (M3).  

• Det finns en samsyn i branschen om Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5).

• Det finns en ökad förståelse bland relevanta beslutsfattare på 
EU-nivå gällande öppna nät enligt den svenska modellen (M5).

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter 
genom att erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och 
regioner via Kommentusavtal (M4).

• Det finns ett gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet för stadsnäten (M1).
• Stadsnätens erbjudanden är en av flera bidragande faktorer i samhällsutvecklingen 

(M1).
• Ett större antal stadsnät har utvecklat och integrerat IoT som en del av den befintliga 

affären (M2).
• Stadsnäten erbjuds utbildning, goda exempel och gemensamma avtalsmallar inom 

IoT (M2).
• Stadsnäten har höjt sin kompetens inom framtidssäker nätdesign (M3).
• Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan fastighetsägare och nätägare är 

framtaget (M3).
• Digitala samhällstjänster över en robust fiberinfrastruktur har produktifierats (M3).
• 60 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet (M3).
• Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten i den digitala utvecklingen 

(M1).
• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som skapar förutsättningar för nya 

produkter och tjänster (M2).
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en nationell fiberprodukt – 

stadsnätsfiber (M2).
• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning av tillgänglighet och kvalitet är 

framtagen som föreningens medlemmar använder (M2).
• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris- och störningshantering (M2).
• Etablerat en kontinuerlig dialog med Inera och andra viktiga intressenter (M3).
• Föreningens öppenhetsdeklaration är generellt accepterad av stadsnäten (M5). 
• Föreningen erbjuder stöd till de stadsnät som öppnar upp sina nät (M5). 
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1).
• Det finns kunskap om robusthet hos kunderna och berörda intressenter. Fibernäten 

planeras för robusthetens principer med möjlighet att skapa redundans på olika nivåer 
så att resilienta transmissionstjänster kan erbjudas (M2).

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att stadsnäten 
uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära samhällsviktiga tjänster och 
funktioner (M1).

• Det gemensamma ledningssystemet för informationssäkerhet används av 
stadsnäten (M1). 

• Alla stadsnät bedriver ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa 
trygga och säkra nät (M1). 

• Nästan alla nät erbjuder produkter och tjänster enligt processer och rutiner 
för driftsäkra nät (M2). 

• Ett branschavtal gällande gränssnittet mellan fastighetsägare och nätägare 
har fått genomslag (M3). 

• 80 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet (M4). 
• Offentlig sektor använder i allt större utsträckning stadsnäten som en samar-

betspartner för digital utveckling. (M1). 
• Det har skapats en funktion för Single Point Of Contact i leveranskedjan (M2). 
• Stadsnätsfiber är en etablerad nationell produkt (M2). 
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en aktiv nationell 

fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2). 
• Stadsnäten arbetar strategiskt med nätdesign för att möta marknadens 

kommande behov av digital infrastruktur (M3). 
• Flera regioner har en bred representation i olika kompetensgrupper som 

berör kommuners, stadsnäts och andra intressenters digitalisering (M4). 

• 90 % av stadsnäten uppfyller kraven på robusthet och driftsäkerhet 
(M4).

• Gemensam plattform för leverans av digitala tjänster finns etablerade 
och används av flera regioner (M1). 

• Det finns en etablerad plattform för ny teknologi för digitala samhälls-
tjänster med hög tillgänglighet, låg fördröjning och hög säkerhet (M3). 

• Alla avtal som stadsnät skriver bygger på Stadsnätsföreningens 
öppenhetsdeklaration i sin framtoning och intention. (M5). 

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter genom att 
erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt  (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och regioner via 
Kommentusavtal (M4). 

• Stadsnäten är delaktiga i framtagandet av regionala utvecklingsplaner 
i aktuella regioner (M1).

• En dialog gällande branschöverenskommelse kring öppenhet är 
initierad (M5). 

• Lokal- och regionalpolitiken inser stadsnätens strategiska värde (M1).
• Marknadens aktörer samarbetar gärna med stadsnäten i den digitala 

utvecklingen (M1).
• Föreningen stödjer stadsnäten i dialogen med sina ägare om olika 

roller (M1).
• Stadsnäten är en del av regional och kommunal krishantering (M1). 
• Stadsnätsföreningen har etablerat flera samarbeten som skapar 

förutsättningar för nya produkter och tjänster (M2). 
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en nationell 

fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2).  

• En fortsatt utveckling av branschstandard för beräkning av 
tillgänglighet och kvalitet är framtagen som föreningens medlemmar 
använder. (M2). 

• Huvuddelen av stadsnäten ingår i gemensam kris- och störnings-
hantering (M2).

• Etablerat en kontiunerlig dialog med Inera och andra viktiga 
intressenter. (M4). 

• Föreningens öppenhetsdeklaration är generellt accepterad av 
stadsnäten (M5). 

• Föreningen erbjuder stöd till de stadsnät som öppnar upp sina nät 
(M5).

• Det finns en allmän kunskap hos relevanta aktörer om att 
stadsnäten uppfyller kraven på robusthet för att kunna bära 
samhällsviktiga tjänster och funktioner (M1).

• Flera regioner har en bred representation i olika kompe-
tensgrupper som berör kommuners, stadsnäts och andra 
intressenters digitalisering. (M4)

• Kommunerna, landstingen och regionerna använder sig av 
stadsnäten i allt större utsträckning för leverans av digitala 
välfärdstjänster (M4).

• Offentlig sektor använder i allt större utsträckning stadsnäten 
som en samarbetspartner för digital utveckling (M1).

• Det har skapats en funktion för Single Point Of Contact i 
leveranskedjan (M2). 

• Stadsnätsfiber är en etablerad nationell produkt (M2).
• Många stadsnät är sammankopplade och kan erbjuda en aktiv 

nationell fiberprodukt – stadsnätsfiber (M2).
• Stadsnäten arbetar strategiskt med nätdesign för att möta 

marknadens kommande behov av digital infrastruktur (M3). 
• Det finns en samsyn i branschen om Stadsnätsföreningens 

definition av öppenhet (M5). 
• Det finns en ökad förståelse bland stadsnäten för EU:s regula-

toriska arbete (M5). 

• Stadsnäten är en naturlig del av regionernas digitala utveckling 
(M1). 

• Det finns en ökad förståelse bland relevanta beslutsfattare på 
EU-nivå gällande öppna nät enligt den svenska modellen (M5). 

• Det finns en samsyn i branschen om  Stadsnätsföreningens 
definition av öppenhet (M5). 

• Gemensam plattform för leverans av digitala tjänster finns 
etablerade och används av flera regioner (M1). 

• Det finns en etablerad plattform för ny teknologi för digitala 
samhällstjänster med hög tillgänglighet, låg fördröjning och 
hög säkerhet (M3). 

• Alla avtal som stadsnät skriver bygger på Stadsnätsförening-
ens öppenhetsdeklaration i sin framtoning och intention (M5). 

• Stadsnäten är en leverantör till flera statliga myndigheter 
genom att erbjuda en nationellt anpassad fiberprodukt (M2). 

• Stadsnäten är leverantörer till kommuner, landsting och 
regioner via Kommentusavtal  (M4)

Viktiga händelser 2022

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

Viktiga händelser 2022

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

Viktiga händelser 2022

Viktiga händelser 2021

Viktiga händelser 2020

NÄT I VÄRLDSKLASS

1. Stadsnäten upplevs vara marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets långsiktiga och 
hållbara utveckling.

2. Kommersiella och offentliga samarbetspartners upplever att stadsnäten är en part som kombinerar lokala 
och nationella erbjudanden på ett enkelt, tryggt samt driftsäkert sätt. 

3. Stadsnäten är sammantaget den största aktören på grossistmarknaden för bredbandsinfrastruktur.

4. Kommuner, landsting och regioner erbjuder digitala tjänster över robust fiberinfrastruktur.

5. Alla stadsnät följer Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration.

VISION 2025: 
Sverige – ett digitaliserat samhälle för allt och alla!

Ambition

16
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  Bilaga 6 

 1(1)  

 

SSNf valberedning årsmöte mars 2020 
 
Valberedningen lämnar följande underlag till styrelse för SSNf. 
    
Valberedningen har bestått av: 
 
Björn Jonsson  Norrsken AB (sammankallande) 
Peter Sandstedt Botkyrka Stadsnät 
Alexander Jansson Bjärekraft Bredband AB 
 
Valberedningens förslag till styrelse 2020 
 
Valberedningen föreslår härmed val av följande personer till SSNf:s  
styrelse vid årsmötet den 18 mars 2020. 
 
  
Ordförande 
 Jörgen Svärdh Utsikt Kvar 1 år  
 
Vice ordförande 

Mats Berggren  Umeå Energi Umenet Omval 2 år  
 
Ledamöter 
• Sofia Söder Gothnet Omval 2 år 
• Ulf Lindroth Malmö Kommun  Nyval 2 år 
 
Suppleanter 
 Thord Swedenhammar STOKAB Nyval 2 år 
 
Lekmannarevisorer 
• Tony Jonassen Norrtälje Energi (sk) Omval 1 år    
• Ulf Svensson  Netsam Omval 1 år 
 
 
Kvarstår i styrelsen i ett år gör: 
Ledamöter: Elin Bertilsson, Maria Olsson, Tomas Sundström 
Suppleanter: Göran Sörell, Bo Lindberg, Annette Grönberg 
 
Lämnar styrelsen gör Staffan Ingvarsson 
 
Valberedningen tackar för förtroendet och ställer sina platser till förfogande. 
 
/ Björn, Alexander, Peter 
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2020-03-09
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 26—32 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
2. Protokoll från KSAU 2020-03-02
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2020-02-19

1/1

DIARIENUMMER

KS/2020:55-002

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

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2020-03-09
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2020-02-26

2020-03-02

2019:845

2020:152

Julia Branting

2020:26 Beslut att inte lämna ut allmän hand-
ling

2020-02-20 2020:138 Charlotta Wemme 
Dehlin

2020:27 Tilldelningsbeslut 2020-01-15 2019:65 Lars-Åke Ståhl

2020:28 Igångsättningstillstånd för etablering 
av paviljonger på Södervångsskolan

2020-02-25 2019:798 Amra Saranovic

2020:29 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2020-02-28 2020:13 Sonia Ydreborg

2020:30 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2020-02-28 2020:8 Sonia Ydreborg

2020:31 Samråd om revidering av informa-
tionshanteringsplanerna offentlig dia-
log och omvärld

2020-03-02 2020:36 Helena Sjölin

2020:32 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2020.03-02 2020:130 Sonia Ydreborg
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 9.00–12.15

Beslutande Lars Johnson (M), ordf.
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Anna Nilsson, näringslivsstrateg, § 36
Rolf Östinge, Maria Seger och Johan Elgemark, Företagarna Öresund, § 36
Amra Saranovic, tf ekonomichef, §§ 42–43
Ahrne Christiansson, trafikingenjör, § 44
Malin Fajersson, personalchef, § 45
Mats Jönsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen, § 45

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2020-03-04 Paragrafer
35-46

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 35 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 36 Företagarna Öresund 4

§ 37 Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13 KS/2020:90-256 5

§ 38 Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala försko-
lor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun

KS/2020:125-719 6

§ 39 Uppföljning av intern kontroll 2019 avseende kommun-
gemensamma moment

KS/2018:683-007 7

§ 40 Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde 
Kävlinge och Burlövs kommun 2020-2023

KS/2020:134-106 8

§ 41 Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020 KS/2020:150-041 9

§ 42 Preliminärt bokslut 2019 KS/2020:131-042 10

§ 43 Budget 2021 - Genomgång av det ekonomiska läget KS/2020:1-041 11

§ 44 Antagande av riktlinjer för utformning och reglering av 
parkering i Burlövs kommun

KS/2020:57-514 12

§ 45 Information om projektet Antal medarbetare per chef KS/2020:141-029 13

§ 46 Kommundirektören informerar 14
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 35
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och 
plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll.

Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 4 mars 2020.

___

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) som justerande.

Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) som justerande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann (SD) att 
justera dagens protokoll.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 36
Företagarna Öresund

Rolf Östinge, Maria Seger och Johan Elgemark från Företagarna Öresund informerar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om föreningens verksamhet.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:90-256

§ 37
Friköp av tomträtt Sunnanå 12:13

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

___

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

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

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

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

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

___

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:125-719

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

___

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

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

___

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:683-007

§ 39
Uppföljning av intern kontroll 2019 avseende 
kommungemensamma moment

Kommunstyrelsen föreslås lägga internkontrollrapport 2019 – uppföljning av kommungemensamma kon-
trollmoment – till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Nuvarande internkontrollprocess innebär att kommunledningsförvaltningen varje höst gör en gemensam 
riskanalys i form av en workshop. Analysen ligger sedan till grund för vilka kommungemensamma proces-
ser och rutiner som kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att kontrollera under kommande år. 

Kommunstyrelsen tog beslut om att kontrollera följande fem processer för år 2019:

1. IT-process – två moment
2. Investeringsprocess
3. Fakturahanteringsprocess ‒ två moment
4. Diarieprocess
5. Avtalsföljsamhet

Från kommunledningsförvaltningen föreligger internkontrollrapport för 2019.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Bilaga 1 Plan för intern kontroll 2019 – kommungemensamma moment ‒ fastställd av kommunstyrelsen 
2018-10-29, § 136
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-02 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:134-106

§ 40
Tecknande av samverkansöverenskommelse mellan 
Lokalpolisområde Kävlinge och Burlövs kommun 2020‒2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna i ärendet redovisat förslag till samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Käv-
linge och Burlövs kommun för 2020‒2023. 

Ärendebeskrivning
Nuvarande polisorganisation, som trädde i kraft den 1 januari 2015, ska utgå från det lokala perspektivet. 
Det innebär bland annat en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i brottsförebyg-
gande frågor. 

Förslaget till samverkansöverenskommelse gäller för perioden 2020‒2023 och har utarbetats genom att 
parterna har arbetat fram en gemensam lägesbild utifrån aktuellt informations- och statistikunderlag. 
Underlaget har därefter analyserats och parterna har enats om inriktning och fokusområden. En uppfölj-
ning av gemensamt planerade aktiviteter ska genomföras tre gånger per år. Uppföljningen ska innehålla 
analys och rekommendationer för det fortsatta samverkansarbetet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Burlövs kommun och lokalpolisområde Kävlinge 
2020‒2023
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:150-041

§ 41
Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

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

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

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

___

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

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

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

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

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
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KS/2020:131-042

§ 42
Preliminärt bokslut 2019

Tf ekonomichef Amra Saranovic informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om preliminärt bokslut 
2019.

___

Beslutsunderlag
Bokslutsrapport 2019 för Burlövs kommun, 2020-02-27
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:1-041

§ 43
Budget 2021 ‒ Genomgång av det ekonomiska läget

Tf ekonomichef Amra Saranovic informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om det ekonomiska läget 
inför beredning av budget 2021 med flerårsplan 2022‒2023.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:57-514

§ 44
Antagande av riktlinjer för utformning och reglering av 
parkering i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat 
förslag.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun står inför stora förändringar de kommande åren med både planerad nybyggnation av 
bostäder och verksamheter samt ny infrastruktur. Det innebär att parkeringsregleringar och parkeringar-
nas utformning kontinuerligt kommer att behöva ändras och ses över allt eftersom förutsättningarna 
ändras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till riktlinjer för utformning och reglering av parke-
ring i Burlövs kommun. Syftet med riktlinjerna är att peka ut en övergripande riktning för det framtida 
arbetet med parkering. Riktlinjerna berör samtliga typer av fordon både större fordon som lastbilar och 
bilar och mindre fordon som mopeder, cyklar, elsparcyklar osv. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22
Förslag till riktlinjer för parkering
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2020:141-029

§ 45
Information om projektet Antal medarbetare per chef

Personalchef Malin Fajersson och förvaltningschef Mats Jönsson, utbildnings- och kulturförvaltningen, 
informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om projektet Antal medarbetare per chef.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 46
Kommundirektören informerar

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om att situationen avseende 
spridning av det s.k. Corona-viruset i nuläget bedöms vara i ett förberedande skede innan en s.k. oroande 
händelse, nivå 1 i den centrala krisledningsplanen. Utvecklingen följs noga av förvaltningen.

___
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I KORTHET
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MALMÖLUNDREGIONEN - SAMARBETE I EN 
TID AV URBANISERING OCH FÖRNYELSE

Omställningen där industrins betydelse som arbetsgivare har minskat medan nya tjänste- och 
kunskapsbranscher växt fram har påverkat MalmöLundregionen. Idag kan det diversifierade nä-
ringslivet, med allt från nya uppstartsföretag till stora ankarföretag och forskarparker, ses som 
en av regionens styrkor. Jobbtillväxten i MalmöLundregionen har legat i nivå med Stor-Stock-
holm och Stor-Göteborg i ett 20-årsperspektiv. Näringslivets satsningar på FoU har däremot 
minskat och ligger på en lägre nivå jämfört med de övriga stortadsregionerna, samtidigt som de 
offentliga forskningsinvesteringarna med bland annat ESS och MAX IV har ökat. En hög arbets-
löshet och en ökad centralisering till Malmö utmanar regionens kommuner. Samtidigt kommer 
de nya jobben i Malmö också omkringliggande utpendlingskommuner till gagn.  
     Ett verktyg för att möta den snabba utvecklingen och förändringar som ny teknologi och 
klimathot är samarbete. Kommunerna har ett växande antal samarbeten med olika startår och 
geografi som löpande kan behöva ses över för att säkra att de är uppdaterade och aktualisera-
de. Samarbetet mellan kommuner inom Skåne, nationellt och gränsregionalt ger MalmöLund-
regionen nya möjligheter. Inte minst när det gäller storsatsningar som Fehmarn Bält-förbin-
delsen mellan Danmark och Tyskland, vilket även sätter denna region i ett nytt perspektiv som 
skandinaviskt trafiknav. I år då Öresundsbron fyller 
20 år väntar en ny period av fler stora 
infrastrukturinvesteringar som är 
beslutade eller som utreds: en 
andra fast Öresundsförbin-
delse, en Kattegattförbin-
delse, nya metrolinjer, 
nya järnvägar och nya 
spårvägar.
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KONTRASTER
l Sysselsättningen har under de

senaste 20 åren ökat lika mycket i MalmöLund-
regionen som i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg 

l Andelen med eftergymnasial utbildning är på samma
nivå i MalmöLundregionen som i Stockholm och Göteborg

l Andelen Malmöbor som inte utsatts för brott under senaste året
är den högsta på 10 år och antalet dödsskjutningar minskade i staden

under 2018 och 2019

l Fortsatta problem med bomdåd och dödsskjutningar i
Malmö gör att  Polisen genomför operation Rimfrost

l Högre arbetslöshet i MalmöLundregionen och växande
klyfta i förhållande till Stockholm och Göteborg

l Företagens satsningar på forskning och
utveckling, FoU, minskar och är lägre

än i Stockholm och Göteborg

SAMMANFLÄTNING
l Urbaniseringstrenden gör

att största andelen av jobben i MalmöLund-
regionen skapas i Malmö där även befolkningen 

växer snabbast i absoluta tal

l Pendlingen ökar i 31 av 33 skånska kommuner. MalmöLund-
regionen dominerar när det gäller pendling och arbetsmarknad

l Växande antal offentliga samarbeten med geografier inom Skåne,
nationellt och gränsregionalt - Greater Copenhagen och STRING

l Olikheterna mellan kommunerna inom MalmöLundregionen
ökar när det gäller allt från näringslivets inriktning till demografi,
jobbtillväxt, inkomstnivåer och frågor som berör social hållbar-

het. Det inbördes beroendet mellan kommunerna ökar

l Kompetensförsörjningen över kommungränser-
na blir allt viktigare när antalet bristyrken ökar.

Kranskommunerna får stor del av inkom-
sterna från pendlare som jobbar i 

Malmö och Lund

STYRKOR
l Växande befolkning

l Blandning av uppstartsbolag och stora ankarföretag
som Sony, Orkla Foods, Axis, Trelleborg, IKEA och Tetra Pak 

l Ett stort bostadsbyggande och god tillgång till etableringsbar
mark för kontor, logistik och industri . Närhet till Köpenhamn, flyg-
platsen i Kastrup och från 2028 till Hamburg genom ny infrastruktur

l Internationell region med 186 nationaliteter, närhet till nä-
ringslivet i Köpenhamn och många globalt verksamma företag

l Fyra universitet (plus universitet i Köpenhamn), tre
science parks och nya forskningsanläggningar

l Korta avstånd och goda pendlingsmöj-
ligheter inom Skåne/Själland samt

knutpunkt till kontinenten

I KORTHET
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INLEDNING
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MalmöLundregionen är en kontrastrik region i snabb utveckling. Hög utbildningsnivå, 
en sysselsättning som ökat i samma takt som övriga storstadsområden och samti-
digt en fortsatt hög arbetslöshet och brist på utbildad arbetskraft inom såväl hant-
verks- som vård- och tjänstemannayrken. Här finns fyra universitet och tre forskar-
parker, men näringslivets satsningar på FoU minskar medan det är ett ökat fokus på 
offentlig forskning genom uppförandet av MAX IV och ESS. Inom MalmöLundregionen 
satsas på hållbarhet, men utmaningar finns såväl när det gäller utanförskap som när 
det gäller klimat och trängsel i samband med att lokal och regional trafik samsas 
med en växande internationell trafik till och från hela Skandinavien.

En skandinavisk nyckelregion med stora kontraster

Denna rapport om MalmöLundregionen belyser 
nuläget med ett inslag av framtidsspaning och 
är uppdelad i två delar. Perspektiv, en inledande 
resonemangsdel som går på bredden över enskilda 
fackområden, samt Fakta, en avslutande statistik-
del uppdelad i olika ämnesområden.

Arbetslöshet och urbanisering utmanar
Andelen högutbildade ligger i nivå med övriga 
storstadsområden i Sverige. Likaså ökningen av 
antalet sysselsatta. Trots det är arbetslösheten i 
MalmöLundregionen högre och den strukturella 
klyftan jämfört med Stockholm och Göteborg har 
ökat sedan 2008.

En annan klyfta gäller nivån på FoU-satsningar-
na där Skåne släpar efter övriga storstadsområden. 
Näringslivets investeringar i FoU har minskat och 
huvudsakligen handlar det om att AstraZeneca lagt 
ned sin forskning i Lund samt att Sony Mobile 
och Ericsson genomfört stora neddragningar där. 
Uppbyggnaden av forskningsanläggningarna MAX 
IV och ESS gör dock att de offentliga satsningarna på 
FoU väntas fortsätta öka. 

En tredje klyfta gäller trenden med urbanisering/
förtätning. Malmö blir allt mer dominerande när det 
gäller jobbskapande och befolkningstillväxt i faktiska 
tal. Pendlingen ökar till Malmö, men även mellan 
många andra kommuner. I detta perspektiv är det 
betydelsefullt att MalmöLundregionens strategidoku-
ment betonar vikten av flerkärnigheten i Skåne. Några 
konkreta exempel på förbättrade pendlingsmöjligheter 
inom MalmöLundregionen är Lommabanan samt 
spårvägen i Lund som båda invigs 2020. 

Skånes, och MalmöLundregionens geografi, 
gör att regionen i hög grad påverkas av globala 
megatrender och är en viktig knutpunkt såväl när 

det gäller flyktingströmmar som logistik. Lokal och 
regional pendeltrafik samsas med transportflöden 
mellan Skandinavien och kontinenten vilket utma-
nar planeringen av infrastruktur där en stor del av 
beslutskraften finns på riksnivå. 

Närhet till Danmark och ankarföretag styrkor 
Genom Öresundsbron finns en nära tillgång till Nor-
dens största flygplats, Köpenhamns flygplats i Kastrup. 
Dessutom utvecklas det politiska binationella samarbe-
tet inom Greater Copenhagen Committee. Det gör att 
de internationella kontaktytorna och kommunikatio-
nerna är större än vad MalmöLundregionen skulle ha 
haft utan närheten till Köpenhamn. Malmö är idag en 
internationell stad med 186 nationaliteter.

En styrka i MalmöLundregionen är att närings-
livet är diversifierat inom en rad branscher med ett 
starkt nyföretagande. Under 2018 startades  
9 250 nya företag i Skåne. 5 350 av dessa bildades i 
MalmöLundregionen, vilket motsvarar 58 procent. 
Malmö är den kommun i MalmöLundregionen där 
flest företag bildas. Därefter följer Lund, Vellinge 
och Trelleborg.

Innovationssystemet är väl utvecklat i MalmöLund-
regionen med fyra universitet, tre forskarparker och 
flera inkubatorer. Dessutom finns det ett antal stora så 
kallade ankarföretag i regionen. Trelleborgskoncernen 
har t.ex. utgjort en plantskola för ledare som idag åter-
finns inom en rad företag i Skåne. Malmö har lockat 
till sig många huvud- och specialistkontor. IKEA-sfä-
ren (Inter IKEA, Ingka och Ikano) etablerade sig 2015 
med flera kontor i Malmö vilket resulterat i närmare 
3 800 nya jobb. I Lund finns ankarföretag inom flera 
branscher såsom Alfa Laval (miljöteknik), Tetra Pak 
(förpackningar), Axis (nätverkskameror) samt Sony 
Mobil och Ericsson (mobilteknik). 

• DEMOGRAFI: Andelen personer i arbetsför ålder 
minskar. Det slår dock inte lika hårt mot Skåne som i 
många andra regioner i Europa. Ålderskrisen är inte 
lika tydlig inom MalmöLundregionen som istället har 
en större utmaning när det gäller integrationsarbetet. 

• URBANISERING/FÖRTÄTNING: Allt större andel av 
världens befolkning bor i städer. Inom Skåne blir Mal-
möLundregionen allt mer tongivande såväl när det 
gäller befolkningstillväxt som jobbskapande och inom 
MalmöLundregionen blir Malmö allt mer betydande. 
Det sätter fokus på hur MalmöLundregionen kan kny-
ta Malmö och Lund till de omgivande kommunerna så 
att inte ökad täthet blir detsamma som ökad trängsel. 
Samordnad stadsplanering och fortsatt utbyggd kol-
lektivtrafik är nyckelfrågor. Men för närpendling upp 
till 20-30 km har elcyklar och en ökad skara trehjuliga 
lådcyklar blivit populära alternativ vilket sätter fokus 
på utformningen av och tillgången till cykelvägar och 
cykelsäkerhet. En annan utmaning gäller tillgången 
till laddstationer för elbilar om försäljningen av ben-
sin- och dieselbilar ska upphöra 2030. 

• GLOBALISERING: Minskade kostnader för transporter 
och informationsöverföring har skapat en allt mer sam-
manknuten värld där storstadsregioner tenderat att få 
störst nytta av globaliseringen. Dock har globalisering-
en på senare år ifrågasatts. Skåne är starkt påverkad 
av globaliseringen som logistiknav för Skandinavien och 
med minst 186 nationaliteter i befolkningen. När värl-
den kommer till MalmöLundregionen genom migration 
tenderar diskussionen att handla om integration. Hur 
vända fokus så att vi även ser de 186 nationaliteterna 
som en resurs och som en möjlighet för att skapa kon-
takter i och affärsutbyte med lika många länder? 

• DIGITALISERING: Den digitala konkurrenskraften 
blir allt viktigare. App-tjänster, delningsekonomi, 
e-handel, e-hälsa, smarta städer, automatisering, 
big data och artificiell intelligens blir allt mer cen-
tralt för att utveckla konkurrenskraften, skapa ett 
framtidsorienterat näringsliv och upprätthålla god 
samhällsservice. Det sätter fokus på såväl utbild-
ningssystem och forskning som näringslivets och 
samhällets förmåga att ta till sig de nya möjligheter-
na. Här har MalmöLundregionen en styrka genom 
fyra universitet: Malmö, Lund, SLU och WMU. 

• KLIMATFRÅGAN: En fortsatt ökning av utsläppen av 
växthusgaser sätter fokus på snabba och breda kli-
matåtgärder och en omställning av samhälle och nä-
ringsliv till en cirkulär och fossilfri ekonomi. Samtidigt 
krävs åtgärder för att hantera de klimatförändringar 
som redan uppstått. Havsnivåhöjningen och ett ökat 
inslag av kraftiga oväder sätter inom MalmöLundre-
gionen fokus på att skydda Skånes kuster samt för-
mågan att klara skyfall. Hur kan MalmöLundregionen 
nyttja kunskap och forskning om klimatfrågor för att 
skapa nya företag och jobb? I Danmark har det växt 
fram en världsledande vindkraftsindustri, men också 
en ledande aktör inom vindkraftsproduktion, Ørsted. 
En aktuell frågeställning gäller hur MalmöLundregio-
nen kan arbeta med klimatfrågan så att regionen blir 
ett föredöme och därmed uppfattas som en attraktiv 
boenderegion med hållbarhet (ekologisk, social och 
ekonomisk) som en naturlig del i vardagen. Hur 
nyttjas den kompetens som finns inom MalmöLund-
regionens medlemskommuner, Region Skåne samt 
näringsliv och universitet (t.ex. Lunds universitets 
Hållbarhetsforum och Institutet för hållbar stadsut-
veckling, ISU, vid Malmö universitet)?

MEGATRENDER

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Källa: Region Skånes rapport “Omvärld och trender 2019-2029” och Øresundsinstituttet.
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ATTRAKTIVITET OCH SAMARBETEN
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MalmöLundregionen har flera fördelar när det gäl-
ler framtida tillväxt. God marktillgång, moderna 
kontor på attraktiva lägen, ett stort bostadsbyggan-
de, flera universitet, en växande befolkning, en stor 
andel högutbildade och en internationell bredd 
är några av regionens styrkor. Det har bidragit till 
att en rad företag utvecklats eller etablerat sig i 
regionen, däribland:
• IBM beslutade sig under 2015 för att placera 

sitt nya svenska utvecklingscentra i Malmö 
och motiverade valet med att staden anses 
innovativ med stor mångfald och närhet till 
flera universitet och högskolor. 

• Bosch och Volvo Personvagnar har etablerat 
utvecklingsavdelningar på Ideon Science Park 
i Lund där det finns stor kompetens inom 
mobilteknik och Internet of Things.

• Inter IKEA, Ingka och Ikano har sedan 2015 
etablerat flera kontor i Malmö och en stor del 
av IKEA:s digitala affärsutveckling sker här.

• Microsoft bygger ett datacenter i Staffanstorp 
som har god marktillgång och närhet till flera 
universitet och science parks.

Att MalmöLundregionen för närvarande arbetar 
med en gemensam kartläggning av tillgänglig 
etableringsmark för företag är ett bra exempel på 
hur regionen kan stärka sin konkurrenskraft när det 
gäller företagsetableringar. Det ökar sannolikheten 
för att ett företag som är intresserat av en etablering 
ska hitta rätt mark eller lokal genom att de kan få 
en snabb överblick. Oavsett i vilken kommun en 
etablering sker så sprids nyttan till de övriga kom-
munerna i MalmöLundregionen. Den ökande pend-
lingen gör att bostadsort och arbetsort allt oftare är 
olika. Företagens upphandling av lokala tjänster ser 
inget stopp vid kommungränsen.

En reflektion från det samlade arbetet med 
denna analys när det gäller MalmöLundregionens 
relation till näringslivet är vikten av att kommuner 
och region fokuserar på att skapa förutsättningar för 
ett växande näringsliv. Ovan nämnda kartläggning 
av etableringsmark är ett bra exempel på hur den of-
fentliga kompetensen kan utvecklas i samarbete mel-
lan flera kommuner. Snabb service, tydlig information 
samt förmågan att snabbt kunna anpassa kommunernas 
service till näringslivets aktuella behov är andra exempel 
där den offentliga kompetensen kan ha stor betydelse 
för näringslivet. Tre enkla exempel på frågor som kan 
utvecklas inom MalmöLundregionen gäller:
• Utbudet av hemsidor med information till 

näringslivet har fortfarande främst fokus på vad 
det enskilda näringslivskontoret kan erbjuda 

samt någon form av länklista till andra orga-
nistioner. Ett byte från ett utbudsstyrt till ef-
terfrågestyrt perspektiv med företagens behov i 
centrum kan ge helt andra lösningar. Istället för 
att ha fokus på vad den egna organisationen/
kommunen erbjuder skulle hemsidorna få kar-
raktären av ett smörgåsbord med information 
om all tillgänglig företagsservice i regionen. 
Här kan samarbetet i MalmöLundregionen 
fylla en viktig funktion.

• För att på allvar betraktas som en interna-
tionell region behövs en utökad satsning på 
internationella skolor i regionen. Det är signal 
Øresundsinstituttet har fått från näringslivet 
under analysarbetet. Expats har i vårt tidigare 
analysarbete även berättat om avsaknad av ett 
engelskspråkigt kulturliv och behovet av en 
utökad medborgarinformation på engelska. Ett 
positivt exempel är Lunds satsning på Interna-
tional Citizen Hub.

• Som innovativ region kan förhållningssättet 
till nya app-lösningar och delningstjänster 
utvecklas. Mediebilden av nya servicelösningar 
som Airbnb, Uber och elsparkcyklar är att de 
oftast möts med kritik. Samtidigt får de nya 
tjänsterna en snabb acceptans hos en växande 
användarskara. Här finns en utvecklingspoten-
tial om det går att skapa ett koncept där de nya 
företagen mera tydligt välkomnas samtidigt 
som samhället snabbutreder eventuellt negativa 
följdverkningar och hur de kan elimineras.

Mediebilden av MalmöLundregionen och framför 
allt Malmö är inte oväsentlig när företag väljer etable-
ringsort. Bilden är kontrastrik. Å ena sidan är andelen 
Malmöbor som inte utsatts för brott under det senas-
te året den högsta på 10 år och antalet dödsskjutning-
ar har minskat under 2018 och 2019. Å andra sidan 
genomför polisen för närvarande operation Rimfrost 
på grund av fortsatt stora problem med bombåd, 
dödsskjutningar och narkotika. På samma sätt kan 
den goda sysselsättningsutvecklingen under de senaste 
20 åren ställas mot den höga arbetslösheten. 

I Øresundsinstituttets övriga analysarbete har vi 
noterat att det över tid tenderar att utvecklas en form 
av specialisering inom kommunernas näringsliv. Det 
gör att kommunerna i MalmöLundregionen snarare 
bör se sig som komplement än som konkurrenter till 
varandra.

Malmö har växt fram som en allt viktigare 
tjänsteproducerande stad med många huvudkon-
torsetableringar och Lund blir en allt viktigare 
forskningsstad. Samtidigt har Lund, precis som 

Det finns goda möjligheter för nya företagsetableringar i MalmöLundregionen 
sett till tillgänglig mark och moderna kontorslokaler. Dessutom finns stora 
bostadsprojekt och en hög byggtakt. Öresundsbron gav regionen ett nytt geo-
grafiskt läge och kommande investeringar, som Fehmarn Bält-tunneln, ska-
par nya liknande möjligheter. Antalet jobb i regionen ökar liksom pendlingen. 
Kommunerna knyts allt tätare samman och det sätter fokus på att de olika 
kommun- och regionsamarbetena är uppdaterade till geografi och innehåll.

FÖRDEL MALMÖ-
LUNDREGIONEN

MARKTILLGÅNG OCH LOGISTISK 
KNUTPUNKT I SKANDINAVIEN
Det finns god tillgång på utbygg-
nadsbar mark centralt i Malmö för 
kontor och bostäder. Kommuner runt 
Malmö har fortsatt tillgänglig indus-
tri- och logistikmark,  exempelvis 
Microsofts etablering i Staffanstorp.

Samarbete och hög byggtakt ger regionen fördelar

INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
2028 väntas den kommande tågtun-
neln under Fehmarn Bält stå färdig. 
Dessutom pågår undersökningar 
om en andra fast förbindelse över 
Öresund och Danmark utreder även 
en Kattegatt-förbindelse som skulle 
knyta Skåne närmare Jylland.

STORT BOSTADSBYGGANDE
MalmöLundregionen är den del 
av Skåne som det byggs flest nya 
bostäder i. Även om nyproduk-
tionen börjar mattas av finns 
det stora projekt som Kuststad i 
Trelleborg och Stationsstaden i 
Kävlinge.

NYA KONTORSYTOR
Under 2019 färdigställdes 95 000 
kvadratmeter nya kontors lokaler i 
Malmö - nytt rekord. Det innebär att 
det finns moderna ytor i kollek-
tivtrafiknära lägen för nya företagse-
tableringar.  Även i Lund etableras 
nya kontor, t.ex. i Medicon Village.

GEOGRAFI/ 
SAMARBETEN

VÄXANDE ARBETSMARKNADS-
REGION
MalmöLundregionen har vuxit 
i både norr och öster när det 
gäller SCB:s definition av lokala 
arbetsmarknadsregioner som är 
baserad på pendlingsmönster. 

MALMÖS JOBBTILLVÄXT
Malmös betydelse i MalmöLun-
dregionens arbetsmarknad har 
ökat och står för 55 procent av 
sysselsättningen i regionen. Idag 
är företagstjänster Malmös störs-
ta bransch.

INTERNATIONELLA KONTAKTYTOR
Öresundsbron har gett MalmöLun-
dregionen en närhet till Köpenhamns 
flygplats i Kastrup och ett politiskt 
binationellt samarbete i Greater 
Copenhagen Committee som ökat de 
internationella kontaktytorna.

ÖMSESIDIGT BEROENDE
Flest nya jobb i MalmöLundre-
gionen skapas i Malmö och Lund. 
Samtidigt ökar pendlingen till 
dessa städer. Nya jobb kommer 
således ofta hela regionen till gagn. 
Beroendet mellan kommunerna 
ökar i en allt större geografi.

VÄXA TILLSAMMANS
Genom att samarbeta och se 
över befintliga konstellationer 
så att de är uppdaterade skapas 
förutsättningar för ökad tillväxt. 
Kan kommunerna samverka mer 
och i vilken form?

KORTA AVSTÅND
Den geografiska närheten mellan 
kommunerna i MalmöLundre-
gionen är en fördel när det gäller 
bl.a. pendling. Fler cykelvägar och 
satsningar på tåg och bussar skapar 
förutsättning för att nyttja den ge-
mensamma arbetsmarknaden.

I grafiken avser streckade rutor vanligen utmaningar och rutor med heldragna linjer styrkor eller fördelar som regionen kan dra nytta av.
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Höör och Trelleborg, många sysselsatta inom vård- 
och omsorg. På samma sätt utgör Landskrona, Eslöv 
och Trelleborg ett nära industribälte runt Lund 
och Malmö. Med Malmö Airport inom kommun-
gränsen är Svedala en viktig logistikort tillsammans 
med kommuner som Trelleborg, Malmö, Landskro-
na, Helsingborg, Ängeholm och Åstorp.

Malmö hamnar ofta i fokus när MalmöLundregi-
onens tillväxt diskuteras. Staden har haft en god 
utveckling när det gäller nya jobb och företagseta-
bleringar. Tidvis har näringslivet i Malmö svarat för 
hälften av alla nya företagsjobb i Skåne. Samtidigt 
ökar pendlingen i regionen och många av de nya 
jobb som skapas i Malmö kommer invånare i om-
kringliggande utpendlingskommuner till gagn.

Kommunerna knyts genom arbetsmarknadens 
utveckling närmare varandra och det ömsesidiga 
beroendet mellan kommunerna förstärks. SCB har 
utökat sin definition av Malmö-Lund som arbets-
marknadsregion vid ett flertal tillfällen och inklude-
rat fler kommuner både österut och norrut.

Med tjänstenäringarnas tillväxt har utbudet av 
kontorslokaler stor betydelse för kommunernas 
möjlighet att attrahera företag. Flexibla kontorslo-
kaler och tillgång till kontorsgemenskaper där 
det går att hyra skrivbordplats permanent eller 
per dag, så kallade open workspaces, efterfrågas 
allt mer. Här har Malmö under många år haft ett 
större utbud och större nybyggnation än andra 
orter i regionen. Lund har nyttjat det stationsnära 
läget för kontorsbyggen och arbetar samtidigt med 
förtätning på Brunnshög, Ideon och Medicon 
Village-områdena.

Med 95 000 kvadratmeter ny kontorsyta i 
Malmö under 2019 har utbudet av moderna kon-
torslokaler ökat. Marktillgången för nya kontor och 
bostäder i såväl Malmö och Lund som omgivande 
kommuner är god jämfört med läget i Stockholm 
och Göteborg. 

Nya infrastrukturprojekt påverkar regionen
Nya infrastrukturinvesteringar kan ytterligare 
förstärka regionens position som en logistisk knut-
punkt i Skandinavien. Inom Skåne har det utbygg-
da Pågatågsnätet fått stor betydelse för den ökande 
pendlingen liksom Øresundstågen som förbinder 
hela södra Sverige med Skåne och Själland.

Öresundsbron har gett MalmöLundregionen ett 
nytt geografiskt läge och en närhet till Danmark 
och Köpenhamns flygplats i Kastrup, men även en 
position som logistisknav. Det väntas ytterligare 
förstärkas med den kommande Fehmarn Bält-för-
bindelsen som beräknas stå färdig 2028. 

En skånsk utmaning är att den regionala tågtra-
fiken samas med nationell och europeisk tågtrafik 
på samma banor. Det har skapat stor trängsel vilket 
gör att den pågående utbyggnaden av järnvägen 
Malmö-Lund till fyrspår är viktig.

På sikt väntas trängseln öka även på Öresunds-
bron. När Fehmarn Bält-tunneln står klar väntas 
trafikflödet upp mot Öresund att öka.

Under 2020 färdigställs två Interregprojekt med 
fokus på ytterligare en fast förbindelse över Öresund. 
Det gäller dels en strategisk analys/förberedande studie 
av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsing-
borg som genomförs av danska Vejdirektoratet och-
Trafik-, Bygge- och Boligstyrelsen samt Trafikverket i 
Sverige. Och det gäller dels Malmö och Köpenhamns 
gemensamma utredning om en metroförbindelse 
mellan städerna, Öresundsmetron, där Malmö nyligen 
beslutat utreda en vidare utbyggnad av metron in i sta-
den. Dessutom utreder danska staten en fast förbindel-
se över Kattegatt för bilar och tåg vilket förväntas kun-
na halvera restiden mellan Köpenhamn och Aarhus. 
Ur MalmöLundregionens perspektiv bör Kattegattför-
bindelsen lyftas fram som en möjlighet att knyta an till 
Aarhus och norra Jylland vilket kan öppna upp för nya 
affärer såväl när det gäller näringsliv som turism. Om 
Danmark väljer att bygga en Kattegattförbindelse kan 
det finnas en risk för att landet skjuter fram ett beslut 
om en andra fast förbindelse över Öresund.

MalmöLundregionen har haft ett högt bostadsbyg-
gande och även en markant uppgång i bostadspri-
serna. Även om konjunkturläget gör att nyproduk-
tionen av bostäder börjar minska finns det fortsatt 
många stora utbyggnadsområden i regionen där 
det kommer att tillföras nya bostäder framöver. 
Ett par sådana exempel är de områdena Kuststad i 
Trelleborg, Stationsstaden i Kävlinge och Brunns-
hög i Lund.

Malmö använder allt oftare begreppet halvmiljo-
nersstaden och syftar då på att befolkningen väntas 
växa från 343 800 invånare i november 2019 till  
500 000 år 2047. Det innebär en kraftigt ökad 
förtätning eftersom Malmö inte ska växa utanför yttre 
ringvägen. Även övriga MalmöLundregionen växer. 
Lund får till exempel nya förutsättningar att expande-
ra med bostäder på Brunnshög när spårvägen invigs 
senare i år samtidigt som den kommande järnvägssta-
tionen vid Klostergården skapar ett nytt stationsnära 
utbyggnadsområde. Även om de tio mindre kommu-
nerna i MalmöLundregionen var för sig är betydligt 
mindre än de två städerna är det viktigt att notera att 
de tillsammans utgör en stor enhet.

Kommunerna flätas allt tätare samman  
MalmöLundregionen är ett av flera samarbeten 
som de 12 medlemskommunerna deltar i. Utbyggd 
infrastruktur och ökad pendling i kombination med 
urbaniseringstrenden gör att kommunerna flätas allt 
mer samman. Kommuninvånarna och företagen ser inte 
kommungränsen på samma sätt som politiker och tjäns-
temän gör i det dagliga arbetet. Ovanstående trend i 
kombination med ett behov av att sänka kommunernas 
kostnader gör att antalet samarbeten tenderar att öka.

Trenden mot ökad sammanflätning och fler 
samarbeten gör kommunerna starkare, men innebär 
också en rad utmaningar:
• Samarbetena behöver tydligt defineras för att 

säkerställa optimal funktionalitet och för att 
undvika överlappningar.

• Antalet styrdokument tenderar att öka med 
antalet samarbeten. Risken är att mängden 
styrdokument blir oöverskådligt för den enskil-
da medarbetaren, invånarna och näringslivet.

• Hur säkerställa att det finns tillräckligt god 
kunskap om de andra medverkande kommu-
nerna/organisationerna i ett samarbete?

• När allt fler invånare pendlar till en arbetsplats 
i en annan kommun finns risk för ett demo-
kratiskt tomrum - pendlaren saknar politiskt 
inflytande i arbetskommunen.

MalmöLundregionens kommuner ingår idag i det 
politiska binationella samarbetet Greater Copenha-

gen Committee. Förra året utökades medlemsska-
ran, som tidigare bestått av regioner och kommuner 
i Skåne och på Själland, med Region Halland. Nu 
överväger Blekinge att ansöka om medlemskap. 
Men det är inte det enda samarbetet som växer. 
Även det tysk-dansk-svensk-norska politiska samar-
betet STRING, som arbetar med infrastruktur och 
gröna tillväxtfrågor i relation till Fehmarn Bält-för-
bindelsen, har utökats. Bland annat gick Malmö 
stad med som medlem 2018. Dessutom utökas 
flera av de kommunala samarbetena, exempelvis 
ett upphandlingssamarbete mellan tio kommuner 
i MalmöLundregionen. Andra exempel på kom-
munala samarbeten är SYSAV, Sydvatten och flera 
samarbeten inom räddningstjänsten.  

Kommunerna knyts tätare samman och förmågan 
att samarbeta kan anses vara en central fråga för att 
ta vara på framtida utvecklingsmöjligheter. Men även 
externa kontakter står i fokus liksom behovet att nyttja 
regionens internationella kontaktytor på bästa sätt.

Att diskutera:
• Hur kan kommunerna öka samarbetet ytter-

ligare och dra nytta av de fördelar som finns 
när det gäller att nyttja resurser bättre och att 
samlat bli en större kraft? 

• Är samarbetsgeografierna aktuella och inrikt-
ningarna uppdaterade? Är avgränsningarna 
mot andra samarbeten tillräckligt tydliga?

• Ett starkt samarbete kräver god kunskap om 
varandra. För att öka kunskapen mellan kom-
munerna kan man till exempel arbeta med 
personalbyten, gemensamma traineeprogram 
och ledarskapsutbildningar. Ett annat sätt att 
knyta samman kommunerna är att införa en 
policy om att vid stora event alltid säkerställa 
ett visst antal gäster från omgivande kommu-
ner, inklusive Köpenhamn.

• En rörlig befolkning med ökad pendlingsvilja 
skapar möjligheter i en tid av både bostadsbrist 
och kompetensbrist. Hur kan kommunerna i 
MalmöLundregionen bättre ta tillvara varan-
dras styrkor och komplettera varandra snarare 
än att konkurrera? Hur kan stationslägen bättre 
nyttjas för att skapa attraktiva boenden med 
knytning till hela regionens arbetsmarknad?

• Kan kommunerna i MalmöLundregionen 
genom olikheter i marktillgång och specialise-
ring mot olika branscher samarbeta mer kring 
företagsetableringar?

• Hur kan MalmöLundregionen dra nytta av de 
stora infrastrukturinvesteringar som planeras 
och affärsmöjligheterna som följer? 
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MalmöLundregionen är en tillväxtregion som under 
de senaste tio åren vuxit med 94 200 personer, 
motsvarande 15 procent. Tillväxttakten är något 
större än för Stor-Göteborg, men något mindre än 
för Stor-Stockholm. Malmö är den kommun där be-
folkningen ökat mest i regionen. I Malmö bor idag 
46 procent av invånarna i MalmöLundregionen.

Åldersgruppen 25–44 år växer kraftigt i Malmö, 
Lund och Burlöv. Samtidigt minskar den i Vellinge 
och Kävlinge, och växer endast marginellt i övriga 
kommuner. I nio av tolv kommuner är det istället 
gruppen över 65 år som växer mest, vilket kan kom-
ma att anstränga kommunernas ekonomi framöver.

49 procent av befolkningen mellan 20 och 64 
år har en eftergymnasial utbildning i MalmöLund-
regionen vilket ligger i nivå med Stor-Stockholm 
och Stor-Göteborg. Med tanke på att det råder 
kompetensbrist inom en rad yrken är ett rimligt 
antagande att det inte handlar om andelen högutbil-
dade utan matchningen mellan befolkningens val av 
utbildning och behovet på arbetsmarknaden. Under 
läsåret 2018/2019 togs 9 972 examina ut vid Lunds 
universitet och Malmö universitet.

Däremot finns ett uppenbart behov av grund-
läggande utbildning inom Komvux och Yrkeshög-
skolan med tanke på att de två grupper där det 
råder högst arbetslöshet är personer som saknar 
gymnasieutbildning samt utlandsfödda. Här är det 
viktigt att se grupperna som outnyttjade resurser på 
arbetsmarknaden.

Utrymmet att öka antalet offentliga anställningar 
för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten 
inom MalmöLundregionen är begränsat. Under 2018 
var 31 procent av de sysselsatta i regionen anställda 
inom offentlig sektor. Det kan jämföras med 26 pro-
cent i Stor-Göteborg och 19 procent i Stor-Stockholm.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna 
i MalmöLundregionen när det gäller sysselsättning 
och utbildningsnivå och arbetslöshet. Lund (68 
procent) och Lomma (64 procent) är de kommuner 
där flest invånare har en eftergymnasial utbildning. 
I Skurup och Trelleborg är motsvarande siffror 30 
respektive 32 procent. När det gäller arbetslöshet var 
den 3,9 procent i Lomma och 4,4 procent i Vellinge 
i december 2019. I Burlöv var arbetslösheten 11 
procent, och i Malmö hela 13,9 procent vid samma 
tid. Liknande variationer mellan kommunerna finns 
bland annat när det gäller bostadspriser, skuldsätt-
ning och hushållens disponibla inkomst. 

Dessa skillnader mellan kommunerna inom 
MalmöLundregionen tillsammans med Malmös 
ökade betydelse för jobbtillväxten sätter fokus på 
kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter. Under de 

senaste tio åren har pendlingen inom Skåne ökat med 
20 procent. I 31 av 33 kommuner ökar pendlingen. 
Även den långväga pendlingen har ökat. Under perio-
den har bland annat Pågatågsnätet fortsatt att byggas 
ut liksom väg E22 mellan Lund och Kristianstad.

Nära 12 000 personer pendlar i vardera riktning-
en mellan Malmö och Lund. Bland inpendlarna till 
Malmö är företagstjänster den vanligaste branschen 
medan inpendlingen till Lund domineras av perso-
ner som arbetar inom vård och omsorg. I Burlöv, 
Kävlinge och Staffanstorp är handel den största 
inpendlingsbranschen medan utbildningsväsendet 
är störst bland inpendlarna till Lomma, Skurup och 
Vellinge. Eslöv är enda kommunen i MalmöLundre-
gionen där flest inpendlare arbetar inom industrin.

Att diskutera:
• Hur kan MalmöLundregionens fyra universitet 

bättre utnyttjas som resurs på arbetsmarknaden? 
Kan matchningen mellan utbudet av utbildningar 
och behovet på arbetsmarknaden förbättras?

• Hur kan den grundläggande utbildningen 
stärkas och bättre nå ut till personer som 
saknar gymnasieutbildning - den grupp som 
har högst arbetslöshet?

• Hur kan validering av utländska utbildningar 
och möjligheterna till kompletterande utbild-
ningar förbättras för att ge fler utlandsfödda 
en bättre position på arbetsmarknaden?

• Vad kan göras för att minska skillnaderna 
i MalmöLundregionen när det gäller social 
hållbarhet?

• Hur kan pendlingsmöjligheterna förbättras 
inom Skåne för att skapa bättre geografisk 
matchning på arbetsmarknaden?

• Hur kan arbetet med gränshinder och tågtrafi-
ken mellan Sverige och Danmark förbättras så 
att fler kan få jobb på den danska arbetsmark-
naden och tvärtom? Vilka möjligheter finns 
när det gäller Greater Copenhagen-samarbe-
tets arbete med en arbetsmarknadscharter?
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Bilden av MalmöLundregionens befolkning och arbetsmarknad bjuder 
på stora kontraster. Här finns en växande befolkning med en hög ut-
bildningsnivå som är jämbördig med Göteborg och Stockholm, en god 
sysselsättnings ökning men fortsatt hög arbetslöshet. Behovet av grund-
läggande utbildningar är stort med tanke på den höga arbetslösheten 
bland de som inte har gymnasieutbildning eller som är utrikes födda. 

BEFOLKNING

FLER UNGA OCH ÄLDRE
MalmöLundregionen har inte en 
lika stor åldringsproblematik som 
många andra delar av Europa även 
om antalet personer över 65 år är 
den grupp som har vuxit mest i 9 
av de 12 samarbetskommunerna. 
Även antalet unga ökar.

STARK BEFOLKNINGS TILLVÄXT
740 000 invånare var bosatta i 
MalmöLundregionen i november 
2019. Det är en ökning med 94 200 på 
tio år och motsvarar 14,6 procent. Det 
är en större ökning än i Stor-Göte-
borg (+13,5%), men mindre än i 
Stor-Stockholm (+17,9%).

INTEGRATIONSUTMANING
Arbetslösheten bland utrikes födda i 
MalmöLundregionen var 24 procent 
i december 2019, en ökning med nio 
procentenheter på tio år. Språk- och 
yrkesutbildning är en nyckel till 
arbetsmarknaden. 

OUTNYTTJAD POTENTIAL
Störst arbetslöshet i regionen, 32 
procent, finns bland personer som 
som inte har gått ut gymnasiet och 
som behöver hjälp med utbildning. 
186 nationaliteter finns i regionen 
 - en delvis outnyttjad potential när 
det gäller näringslivets export.

Hög arbetslöshet trots en ökad sysselsättning 

ARBETSLÖSHET 
UTANFÖRSKAP

MIGRATION
2018 flyttade 13 000 
personer från utlan-
det till MalmöLund-
regionen, medan 6 100 
personer flyttade från 
regionen till utlandet.

INTEGRATION
Behovet att arbeta med inte-
grationsfrämjande åtgärder 
har ökat efter migrationsvå-
gen 2015-2016.

Utlandsfödda och personer 
utan gymnasieutbildning är 
två överlappande grupper 
som toppar statistiken över 
arbetslösa.

Många aktörer arbetar med 
integration i regionen och 
det kan vara svårt att få en 
överblick över vilka insatser 
som görs och vilket resultat 
de har gett.

UTBILDNINGSBEHOV
Den höga arbets-
lösheten bland 
lågutbildade visar på 
stort behov av Komvux 
och Yrkeshögskola.

HÖG UTBILDNINGSNIVÅ
Andel med eftergymnasial 
utbildning (20-64 år): 
49% - MalmöLundregionen 
50% - Stor-Stockholm
48% - Stor-Göteborg

HÖG ARBETSLÖSHET
I REGIONEN, DEC 2019
32% - ej gymnasieutb.
24% - utlandsfödda
11% - unga, 18-24 år
9% - äldre, 55-64 år

KÖPENHAMN
2015 pendlade 11 400 
personer från MalmöLund-
regionen till jobb i Danmark.

OFFENTLIGA JOBB 
Andel anställda i 
offentlig sektor: 
31% - MalmöLundreg.
19% - Stor-Stockholm 
26% - Stor-Göteborg
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Näringslivet i MalmöLundregionen har ändrat karaktär 
under de senaste decennierna medan sysselsättningen 
ökat i samma omfattning som i Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg. Industrin är den enda bransch som 
märkbart minskat antalet anställda. Vård- och omsorg, 
företagstjänster, handel och utbildning är de branscher 
som har flest anställda, de har ökat antalet anställda med 
mellan 17 och 33 procent. Flera av de branscher i Mal-
möLundregionen där sysselsättningen ökat mest under 
den senaste tioårsperioden är branscher med en hög 
andel anställda i offentlig sektor. Procentuellt sett har 
branschen offentlig förvaltning och försvar ökat mest, 
och sysselsätter nu 41 procent fler än under 2008.

Problemen med en negativ produktivitetsut-
veckling åren efter den senaste finanskrisen har 
börjat rätta till sig sett till Skåne som helhet. Enligt 
Produktivitetskommissionen Skånes rapport från 
december 2019 ökade produktiviteten i det skånska 
näringslivet mer än i övriga storstadsregioner under 
senaste statistikperioden 2016-2017.

När det gäller forskning och utveckling, FoU, 
är utvecklingen inte lika god inom det skånska 
näringslivet. Medan den offentliga sektorn i Skåne 
ökat de årliga FoU-satsningarna från 3,9 miljar-
der kronor under 2007 till 6,7 miljarder 2017 så 
har näringslivets satsningar minskat från 14,4 till 
11,6 miljarder. Till stor del torde det röra sig om 
neddragningar inom Sony Mobile/SonyEricsson, 
Ericsson samt AstraZenecas nedläggning av sin 
forskningsenhet i Lund. 

Satsningar på forskningsinfrastruktur som 
Biomedicinskt Centrum, MAX IV och European 
Spallation Source i Lund gör att den offentliga 
satsningen på FoU väntas fortsätta öka. Förskjut-
ningen mot en större andel offentligt finansierad 
forskning ger en ökad stabilitet, men innebär 
också att tiden från inledande forskning till nya 
produkter blir längre. Från det att Lunds tekniska 
högskola invigdes 1965 tog det 18 år innan tiden 
var mogen att skapa Ideon Science Park. 

Med fyra universitet (Malmö, Lund, SLU och 
WMU), tre forskarparker (Ideon, Medeon och 
Medicon Village) samt flera inkubatorer och närhet 
till danska universitet som Köpenhamns Universitet, 
Danmarks Tekniska Universitet och Copenhagen 
Business School har näringslivet inom MalmöLund-
regionen en god tillgång till högutbildad arbetskraft 
och forskning. Trots det råder det arbetskraftsbrist 
inom såväl yrken som kräver högre utbildning som 
inom hantverksyrken. En stor arbetskraftsreserv 
återfinns bland personer utan gymnasieutbildning 
och utrikes födda, men då handlar det om behov 
av mera grundläggande utbildningar inom Komvux 

eller Yrkeshögskola.
Även om innovationssystemet idag bidrar till 

att det skapas många nya företag är det viktigt 
att MalmöLundregionen har ett antal större så 
kallade ankarföretag med resurser till omfattande 
forskning, men även till produktion och global 
marknadsföring. Med IKEA-sfärens satsningar på 
bland annat digital affärsutveckling i Malmö har 
staden fått ett ankarföretag med drygt 4 200 an-
ställda inom Inter IKEA, Ingka och Ikano. I Lund 
har den ledande tillverkaren av nätverkskameror, 
Canonägda Axis, vuxit till drygt 2 000 anställda, 
med Tetra Pak, Alva Laval, Sony Ericsson och 
Ericsson som andra viktiga ankarföretag. Kom-
binationen av Lunds tekniska högskola och den 
kompetens som skapats inom Sony Mobile och 
Ericsson har gjort att Ideon på senare år lockat till 
sig bilföretag som Volvo Cars och Bosch.

Utmaningen framöver gäller hur näringslivet 
inom MalmöLundregionen kan utvecklas inom 
nya expansiva områden som AI, e-handel och hur 
befintliga företag kan nyttja ny teknologi för förnyelse 
och höjd produktivitet. Samtidigt syns hur e-handeln 
nu börjar slå ut företag inom traditionell handel. Tåg- 
och taxiföretag samt åkerier ser inom ett eller ett par 
decennier ut att behöva ställa om för användning av 
autonoma fordon med kraftigt lägre personalbehov.

Att diskutera:
• Hur bevara styrkorna i regionens näringsliv 

med en välutvecklad uppstartsmiljö, växande 
kluster inom allt från mobilteknik och Inter-
net of Things till många stora ankarföretag?

• Hur kan den internationella profilen stärkas? 
I regionen finns flera stora internationella 
företag, universitet och nu forskningsanlägg-
ningarna MAX IV och ESS. Finns tillräckligt 
med internationella skolor och engelskspråkig 
kultur för expats? Hur väl nyttjas att regionen 
har minst 186 nationaliteter - en möjlighet 
att knyta kontakter och göra affärer med lika 
många länder.

• Hur öka öppenheten för nya delningstjänster 
och affärsmodeller? Dra lärdom av debatten 
om elsparkcyklar som skapat en ny marknad.

• Hur skapa fler nya företag från universiten 
och övriga delar av innovationssystemet? Från 
tidigare analyser kan noteras att det är svårt 
att navigera inom systemet. Kartläggning och 
ökad information om innovationssystemets 
struktur kan behövas och då gärna även på 
engelska för att göra det lättare för utländska 
aktörer att medverka.

Sedan 1998 har det skapats närmare 95 000 nya jobb i MalmöLundregionen 
och sysselsättningsökningen ligger på nästan samma nivå som i Stor- 
Göteborg och Stor-Stockholm. Produktivitetsutvecklingen i Skåne har börjat 
återhämta sig medan näringslivets satsningar på forskning och utveckling 
minskat från 14,4 miljarder 2007 till 11,6 miljarder kronor under 2017. Hur 
kan det skapas fler nya företag från universitetens forskning och hur kan 
regionens 186 nationaliteter bättre nyttjas som tillgång i näringslivet?

NÄRINGSLIV 
UTBILDNING
FORSKNING

POTENTIAL I 186 NATIONALITETER
I Malmö bor personer med bak-
grund från 186 olika länder. Om en 
kartläggning av kompetenser och 
kontakter görs kan näringslivet nå 
fler marknader. Samtidigt signalerar 
näringslivet att det behöver satsas 
mer på internationella skolor. Även 
engelskpråkig kultur är viktigt.

Företagen skapar nya jobb - men mindre FoU

UTBYGGNAD KOLLEK-
TIVTRAFIK OCH VÄGAR
Över 150 000 personer 
som arbetar i MalmöLun-
dregionen bor i en 
annan kommun än den 
där arbetsplatsen finns. 
Pendlingen ökar.

FOU PÅ LÅG NIVÅ 
Det skånska näringslivets 
satsningar på FoU har minskat 
under 10 år och är lägre än i 
Stockholm och Göteborg.
På sikt: Nya forskninganslägg-
ningarna ESS och MAX IV kom-
mer ytterligare att öka andelen 
offentligt finansierad forskning.

GOD UTBILDNINGSNIVÅ 
49 procent av befolkningen 
i MalmöLundregionen, 
20–64 år, har eftergymnasial 
utbildning 2018. En ökning 
med 6 procent enheter sedan 
2008. Det är samma nivå som 
i Stor-Stockholm (50%) och 
Stor-Göteborg (48%).

MÅNGA BRISTYRKEN
Kompetensbrist är det största 
hindret för näringslivets tillväxt. 
I Svedala och Trelleborg saknas 
industriutbildad personal. I 
Malmö och Lund råder brist på 
tekniskt högutbildad personal. 
Vårdpersonal och hantverkare 
är exempel på andra bristyrken. 

HUVUDKONTORSEFFEKT 
MED ÖRESUNDSBRON
Närheten till Kastrup och 
lättare att rekrytera personal 
är förklaring till att mer än 
70 företag har flyttat kontor 
med fler än 6 000 anställda 
till Malmö sedan år 2000.

UTMANINGAR
Hur stärka näringslivet 
inom växande framtids-
segment?
• E-handel
• Artificiell intelligens
• Autonoma fordon
• Delningstjänster

UNIVERSITET
MalmöLundregionen är en 
stark universitetsregion:
4 universitet (Malmö, Lund, 
SLU och WM). Dessutom 
finns en närhet till Köpen-
hamns universitet som KU, 
DTU och CBS.
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Att samhället ska vara hållbart i de tre perspekti-
ven socialt, miljömässigt och ekonomiskt har fått 
allmän acceptans och nyanserats ytterligare i FN:s 
17 globala mål. Även om alla tre perspektiven har 
bärighet på utmaningarna inom MalmöLundregi-
onen har vi i detta kapitel valt att huvudsaklingen 
fokusera på klimatmålen som fått en ökad aktuali-
tet under de senaste åren.

”Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränsle-
fritt år 2030. Vi som går på gymnasiet idag kommer 
då att vara 30 år gamla. Vi vill leva ett bra och 
klimatsmart liv och vi förväntar oss att mycket har 
skett till år 2030.Vi vill bo i en klimatsmart stad där 
det finns solpaneler på alla tak och husen är extremt 
klimateffektiva. Allt vi äter och köper så som kläder 
och mat har blivit tillverkade i Skåne och butikerna 
säljer närproducerat...”

Tankarna ovan är formulerade av elever på 
kursen ”Politik och hållbar utveckling” vid Jensen 
gymnasieskola i Malmö och återgivna i Klimat-
samverkan Skånes rapport Ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne – Klimat- och energistrategi 
för Skåne från 2018.

I den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna 
Skåne 2030, har länets aktörer samlats kring en 
målbild om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt 
Skåne där de skånska miljömålen har uppnåtts. 

Det återstår nu tio år för att förverkliga såväl de 
skånska som de globala målen. Stora insatser har 
gjorts, men fortfarande återstår ett avgörande arbete. 
Klimatsamverkan Skånes rapport från 2018 visar 
hur utsläppen av växthusgaser i länet redan 2015 
hade nått 2020-målet om en 30-procentig minsk-
ning jämfört med 1990. Samtidigt kunde noteras 
att kurvan hade planat ut under 2014-2015 vilket är 
alarmerande med tanke på att målet till 2030 är en 
minskning av utsläppen med 80 procent. 

En slutsats baserad på ovan nämnda rapport är 
att det behövs en betydligt kraftfullare insats. Med 
tanke på den tid som krävs för planering, beslut, 
tillståndsgivning och genomförande är tiden knapp 
för att nå 2030-målen. 

I Danmark gjordes det i december 2019 en 
politisk överenskommelse i Folketinget om ett 
mål på 70 procent lägre CO2-utsläpp fram till 
2030. Det startade en samhällsdebatt om vad det 
innebär för invånare och näringsliv. Dansk Industri 
presenterade redan vid sitt toppmöte i september 
2019 en 2030-plan för en 65-procentig minsk-
ning av CO2-utsläppen där budskapet var att det 
går att skapa 120 000 nya jobb och ha de statliga 
finanserna i balans om regeringen följer en utarbe-
tad klimatplan. Den danska tidningen Berlingske 

försökte i en artikel i februari 2020 visa exempel på 
vad som krävs för att nå målet: Antalet havsba-
serade vindkraftverk måste öka från 142 till 875 
stycken, antalet elbilar öka från 14 600 till 1 500 
000 och en användande av solceller öka från 10 till 
110 kvadratkilometer installerad yta. Det är med 
andra ord en kraftfull omställning som ska genom-
föras i Danmark. Samma omställning är aktuell 
i Skåne för att uppå de regionala utsläppsmålen. 
Det kommer att ställa stora krav på att kommuner 
och elleverantörer bygger ut elsystem så att det blir 
möjligt att sätta upp tillräckligt många laddstol-
par, eller andra tekniska lösningar, för laddning av 
el-bilar. På samma krävs det en snabb myndighets-
hantering när det gäller tillstånd för uppförandet 
av nya vindkraftverk och solcellsparker - om de ska 
i drift till 2030.

Köpenhamn planerar nu för två havsbaserade 
vindkraftsparker i Öresund som precis har varit 
ute på remiss även hos svenska myndigheter. Vid 
konferensen Real Estate Øresund den 6 februari 
2020 bjöd Köpenhamns överborgmästare Frank 
Jensen (S) in de skånska kommunerna till ett 
energisamarbete:

”För mig skulle det vara fantastiskt om vi kunde 
inleda ett ännu tätare energisamarbete med södra 
Sverige. Särskilt om vi på ägarsidan kan skapa en 
gemenskap som ger ännu mer hållbar energi”, sade 
Frank Jensen.

De två vindkraftsparkerna planeras vid Nordre 
Flint och Aflandshage och placeringen mellan 
Danmark och Sverige skapar rent geografisk goda 
förutsättningar till gemensamt ägande för kommu-
nerna runt Öresund.

Det återstår nu tio år innan FN:s globala mål i Agenda 2030 ska vara genom-
förda. Trots stora insatser krävs det ökade ansträngningar för att nå målen, 
såväl globalt som inom MalmöLundregionen. De senaste åren har klimatmålen 
fått ökat fokus. Redan 2015 uppnåddes Skånes 2020-mål om en 30-procentig 
minskning av utsläppen av växthusgaser. Men det är en lång väg kvar till målet 
2030 om 80 procent lägre utsläpp jämfört med 1990 och den skånska elbristen 
kan påverka negativt. Stigande havsnivåer är en annan skånsk klimatutmaning.

HÅLLBARHET

GEMENSAMMA UTMANINGAR
“Vi är den första generationen som kan 
utrota fattigdomen och den sista som 
kan bekämpa klimatförändringarna”, 
sa FN:s tidigare generalsekreterare 
Ban Ki-moon om de globala målen för 
hållbar utveckling från FN när de antogs 
av världens länder 2015.
     Arbetet med ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet förutsätter 
samarbete och där utgör MalmöLundre-
gionen en god förutsättning.
     När det gäller klimatet är stigande 
havsnivåer och behov av kustskydd en 
konkret fråga i Skåne. Det drabbar vissa 
kustkommuner, men kommer att kräva 
insatser ur ett brett samhällsperspek-
tiv. Här kan även försäkringsbolag bli 
drivande genom höjda premier eller 
vägran att försäkra vissa objekt.
     Övergång till storskalig produktion av 
el- och vindkraft kräver också planering 
över kommungränserna och till havs.

UPPHANDLING I SAMARBETE
Hur kan kommunernas arbete med 
upphandling bättre nyttjas som 
gemensamt strate giskt verktyg 
och styra hållbarhetsfrågan ur ett 
inköpsperspektiv? Här finns redan 
vissa samarbeten mellan Lund och 
några mindre kommuner medan 
Malmö tenderar att arbeta själv i kraft 
av sin storlek. Här finns sannolikt en 
outnyttjad potential.

SAMPLANERING ISTÄLLET FÖR 
KONKURRENS
Hur kan samverkan mellan kom-
munerna öka ur ett hållbarhetspers-
pektiv? Exempel på möjligheter: 
• Stadsplanering
• Havsbaserad vindkraft
• Skolprojekt
• Livsmedel
• Jordbruksmark

Hållbarhet i fokus - ökade insatser krävs

NYTTJA KÖPENHAMN
Hur nyttja Köpenhamn 
och Greater Copenha-
gen-samarbetet? Genom 
Hofor utreder Köpenhamn 
t.ex. bygget av två vind-
kraftparker i Öresund.
Interreg ÖKS omfattar en 
rad miljöprojekt som 
Lighting Metropo-
lis - Green Economy, 
Cirkulære Industrielle 
Symbioseparker Skandi-
navien, Greater Bio samt 
Smart Cities Accelerator.

SKÅNSKT KLIMATMÅL
År 2030 ska utsläppen av 
CO2 i Skåne ha minskat 
med 80 procent jämfört 
med 1990. Fram till 2015 
hade utsläppen minskat 
med 31 procent enligt 
Klimatsamverkan Skåne.
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ELBRIST

FÖR LITEN ELPRODUKTION  I SÖDRA 
DELEN AV SVERIGE 
Enligt Länsstyrelsen Skåne är grund-
problemet att den lokala elproduk-
tionen i södra Sverige uppgår till 3 TWh 
och därmed inte matchar efterfrågan 
på 13 TWh.  

SYDVÄSTLÄNKEN DRÖJER
Från Hallsberg till Hörby går Syd-
västlänken som är Svenska Kraftnäts 
största investering någonsin och som 
ska öka överföringskapaciteten med 25 
procent. Tekniska problem har försenat 
driftsstarten till oktober 2020.

NY ELKONSUMTION 
• MAX IV och ESS
• Industrins utbyggnad
• Microsofts datacenter i 

Staffanstorp
• Nya tåglinjer samt 

elbussar och elbilar

ELKRISEN TILLFÄLLIGT LÖST
Elbristen har lösts tillfälligt. Eon får 
använda Helenholmsverket samtidigt 
som elnätet trimmas och flexibla 
elavtal införs.

TYDLIGARE SAMHÄLLSANSVAR FÖR 
TILLGÅNGEN PÅ EL
Elkrisen har fört med sig en insikt om 
behovet av regional styrning. Läns-
styrelsen Skåne och Region Skåne 
gör nu egna utredningar.

MER VIND- OCH SOLKRAFT I SKÅNE
Undersökningar görs för större 
utbyggnad av sol- och vindkraft.

I grafiken avser streckade rutor vanligen utmaningar och rutor med heldragna linjer styrkor eller fördelar som regionen kan dra nytta av.
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Lyfter vi blicken till de globala utmaningarna 
är bilden snarlik den i Skåne - mycket görs, men 
ännu mer återstår och klimatförändringarna har 
blivit alltmer påtagliga.

I The Sustainable Development Goals Report 
2019 ger FN en tydlig bild av att läget i förhållan-
de till de globala 2030-målen: 

”Notwithstanding that progress, this report 
identifies many areas that need urgent collective 
attention. The natural environment is deteriorating 
at an alarming rate: sea levels are rising; ocean acidi-
fication is accelerating; the past four years have been 
the warmest on record; one million plant and animal 
species are at risk of extinction; and land degradation 
continues unchecked...” 

Skånsk elbrist kan försvåra omställning
Ett konkret exempel på behovet av övergripande 
samhällsplanering gäller tillgången på el inom 
MalmöLundregionen och Skåne som helhet. Det 
har rått bristande samordning av planerna för 
elförsörjningen i kombination med att Svenska 
Kraftnäts Sydvästlänk, en enorm kraftledning 
mellan Hallsberg och Hörby, drabbats av upp-
repade tekniska problem och förseningar. Detta 
har under 2018-2019 resulterat i en akut elbrist 
i Skåne. Beslutet om att fortsätta den gröna om-
ställningen med höjda koldioxidskatter från 2020 
fick Eon att meddela att de av ekonomiska skäl 
stänger elproduktionen i naturgasdrivna Helene-
holms kraftvärmeverk. ”Risk för elbrist i Skåne när 
kraftvärmeverk stryper elproduktionen” skrev Eon 
i ett pressmeddelande i juni 2019. Det var andra 
gången på några få år som Eon och avknoppning-
en Uniper avvecklat elproduktion i Malmö. Så 
sent som 2008/2009 tog Eon i drift ombyggda 
Öresundsverket i Malmö, efter en investering på 
tre miljarder kronor, och som skulle omvand-

la naturgas till el och fjärrvärme. På sikt skulle 
Öresundsverket dessutom byggas om för biogas. Så 
blev det inte. Eon delades i två bolag och nybilda-
de Uniper tog över Öresundsverket som lades ner i 
januari 2016. Därmed försvann en lokal elproduk-
tion motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor.

Industrikunder som Pågens bageri i Malmö, 
förpackningsföretaget Ecolean i Helsingborg och 
Polykemi i Ystad fick under 2019 besked om att 
de inte kunde garanteras långsiktiga elleveranser 
till planerade fabriksutbyggnader. Näringslivets 
protester gjorde krisen till ett publikt faktum. 

En första insikt spred sig om att även den 
pågående klimatomställningen i Skåne hotades. 
Fanns det tillräckligt med el till nya tåglinjer, nya 
elbussar och utbyggnad av laddstolpar till elbilar?

En andra insikt var att ansvarstagandet för 
den skånska elförsörjningen inte var tillräckligt 
definerat. Den 4 juni 2019 träffades representan-
ter från Länsstyrelsen Skåne, Svenska Kraftnät, 
Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne för 
samråd. Drygt tre månader senare var Länsstyrel-
sens Skånes promemoria ”Skånes elförsörjning - en 
nationell angelägenhet” klar. Två månader därefter 
presenterade Region Skåne sin rapport ”Region 
Skånes insatser för att bemöta kapacitetsbristen 
i Skåne”. Nu ska det byggas upp en regional 
kompetens med bättre kunskap om bland annat 
stamnätsprojekt, ökad effektivisering, flexibilitet 
och lagring, laddning av elfordon och ökad elpro-
duktion i Skåne.

Under hösten har energiminister Anders Yge-
man (S) presenterat en tillfällig lösning på Skånes 

elkris. Eon får möjlighet att använda naturgasdriv-
na Heleneholmsverket som en kapacitetsreserv vil-
ket förbättrar ekonomin. Samtidigt vidtas åtgärder 
i stamnätet och nätverket Switch börjar användas. 

En slutsats av händelseförloppet är att den 
långsiktiga lösningen inte bara handlar om den 
nya kraftledningen utan även om insatser för en 
regional utbyggnad av elproduktionen med ny 
vind- och solenergi.

78 centimeter högre havsnivå i Skanör
Höjda havsnivåer känner inga kommungränser 
och är ett annat konkret exempel på hur viktigt 
det är med samarbete och samordning i Skåne. 

Redan 2008 konstaterade länsstyrelserna i 
Skåne och Blekinge att medelvattenståndet i Skåne 
under 2070-2100 beräknas vara upp till 0,72 
meter högre än idag med en så kallade 100-årsnivå 
som i värsta scenariot når 2,29 meter över havsni-
vån (det innebär att vattnet når en så hög nivå att 
det i genomsnitt bara inträffar en gång på 100 år). 
Samtidigt noterades att det i Skåne planerades för 
10 kvadratkilometers bebyggelse på en marknivå 
som understiger fem meter över havet. Beräk-
ningar från SMHI från 2018 visar på ett liknande 
resultat. I den mest utsatta skånska kommunen, 
Vellinge, beräknas havsnivån i Skanör komma att 
höjas med i medeltal 78 centimeter fram till år 
2100. Det kan tyckas att frågeställningen är den 
enskilda kommunens ansvar. Men havet känner 
inga kommungränser och det gör inte heller för-
säkringsbolagen när det gäller beslut om premier 
eller att inte försäkra fastigheter på utsatta lägen.

Vellinge har en ambitös plan om att bygga sam-
manlagt 2,1 mil vallar för att skydda bebygelsen på 
främst Falsterbonäset och frågan behandlas nu av 
Mark- och miljödomstolen. Trots det uppenbara 
behovet av att skydda stora fastighetsvärden mot 
översvämning är inte frågan enkel att hantera. 
Länsstyrelsen har haft synpunkter med hänvisning 
till naturskyddsintressen medan 47 enskilda fastig-
hetsägare haft anmärkningar på vallarnas placering 
och höjd.

Erfarenheterna från Vellinge visar att insatser 
för att möta klimateffekter dels tar tid beroende på 
tillståndsprocesser, dels att insatserna i det korta 
perspektivet inte alltid uppskattas av alla berörda. 
Det sista kan handla om en så pass enkel intresse-
konflikt som att en bostads nuvarande havsutsikt 
ställs mot ett mera diffust långsiktigt hot om 
översvämningar. När kortsiktig nytta ställs mot 
långsiktig risk kan det krävas ett aktivt informa-
tionsarbete för att undvika konflikt. 

Att diskutera
• Vilka frågeställningar som berör social, eko-

nomisk och ekologisk hållbarhet är mest aktu-
ella att samarbeta om och vilka är mest akuta?

• Vilket ansvar har enskilda kommuner för 
dessa frågeställningar och vilken samverkans-
nivå är relevant (MalmöLundregionen, Kom-
munförbundet Skåne, Region Skåne m.fl.)?

• Vilka insatser krävs för att klara av målet om 
en 80-procentig reducering av utsläppen av 
växthusgaser i Skåne fram till 2030?

• Vilka aktörer äger beslutsrätt och beslutskraft för 
att verkställa insatserna för att nå klimatmålet?

• Hur engageras medborgare, näringsliv och 
offentlig verksamhet i insatserna som är 
nödvändiga för att nå klimatmålen? Hur 
förändras vardagslivet i Skåne och Malmö-
Lundregionen? 

• Vilken betydelse har elddrivna lösningar för 
klimatmålen ska uppnås och hur ska t.ex. 
elbilar och elbussar laddas - via laddstolar, 
induktionsvägar eller genom vätgas och bräns-
leceller? Olika lösningar ställer olika krav på 
energiinfrastrukturen.

• Vem har ansvaret för Skånes elförsörjning?
• Hur stort är behovet av en mera självständig 

regional elproduktion baserad på förnyelsebara 
energislag som vindkraft, solenergi och biogas?

• Vad skulle ett samarbete med Köpenhamn 
om förnybar energiproduktion innebära för 
MalmöLundregionen?

• Vilka möjligheter kan uppstå ur arbetet med 
klimatsäkring? Kan MalmöLundregionen 
bli mer attraktiv genom ett aktivt klimatar-
bete? Kan nya företag skapas på basis av den 
erfarenhet och det behov som uppstår ur 
klimatarbetet?
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Det moderna Internets födelse 1983, Iphones introduktion 2007, Krimkri-
sen 2014, migrationsvågen hösten 2015, Donald Trumps valseger 2016, 
den varma sommaren och Greta Thunbergs klimatstrejk 2018, Brexitbe-
slutet 2019 och Coronavirusutbrottet i Wuhan hösten 2019 är händelser 
som till synes gett en snabb och omfattande inverkan på näringsliv, politik 
eller debatt. Trenden pekar mot ett ökat behov av omvärldsbevakning och 
arbete med resiliens - förmågan att stå emot och klara av en förändring, 
samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Ingen trend är helt ny. Förändringar som är 
samhällsomvälvande har hänt många gånger förut. 
Ett exempel på tre viktiga händelser som innebar 
starten på det skånska kunskapssamhället och på 
den moderna infrastrukturen är: 1819 inleddes tra-
fiken med ångfartyg över Öresund. 1842 infördes 
den lagstadgade folkskolan i Sverige. 1856-1862 
byggdes Södra stambanan. 

Det nya är att förändringstakten tycks bli allt 
högre och att disruptiva förändringar inträffar 
oftare. Klimathotet blir allt tydligare och risken för 
omfattande klimatrelaterade händelser har ökat. 

SonyEricsson, mobiltelefonföretaget som blev 
forskarbyn Ideons pionjär när det startades 1983 
under namnet Ericsson Radio Communication 
System, ger en tydlig bild av hur distruptiva tek-
nologiska händeler kan slå mot ett företag. 2001 
hade SonyEricsson, enligt uppgifter på sin hemsida, 
bildats genom ett samgående och skapat ”en fram-
gångssaga som skulle bli ungefär ett decennium lång. 
När företaget var som störst så tillverkades otroliga 103 
miljoner telefoner och företaget gjorde en årlig vinst på 
nästan 15 miljarder kronor... 2007 lanserade Apple sin 
iPhone vilket skulle visa sig vara början på slutet för 
Sony Ericsson. Företaget gick med förlust mellan 2008 
och 2012 vilket fick Sony att köpa ut Ericssons andel i 
företaget och bilda Sony Mobile Communications som 
ses som ett svenskt japanskägt dotterbolag till Sony”.

Hösten 2008 hade SonyEricsson 3 600 anställ-
da i Lund. Elva år senare hade hade Sony Mobile 
825 anställda i Lund.

Långt tidigare hade den snabba teknikutveckling-
en först minskat behovet av arbetskraft inom lantbru-
ket och därefter inom industrin. Med färre anställda 
och ökad automatisering och flyttning av produktion 
till Kina och andra låglöneländer bevarade industrins 
sin konkurrenskraft, men tappade i betydelse på 
arbetsmarknaden. Antalet anställda i industrin var 24 
procent färre i MalmöLundregionen 2018 än 2008. 
I Eslöv och Trelleborg, två kommuner där sysselsätt-
ningen i allmänhet och industrin i synnerhet backade 
kraftigt under 90-talet, har den totala sysselsättningen 
ännu inte nått 90-talets nivåer, då tillväxten i nya 
branscher inte kunnat väga upp för nedgången under 
krisåren. Nya jobb har växt fram inom vård, handel, 
ICT och andra företagstjänster. De nya jobben har 
under de senaste åren skapats i Malmö. Frågan är 
vad framtida disruptiva förändringar har för effekt 
på vilka jobb som försvinner och vilka nya jobb som 
skapas och var de växer fram?

Delningstjänster och andra apptjänster växer i 
dag fram i rask takt. Genom ny teknologi och nya 
affärskoncept erbjuds en ny form av service. De nya 

REAKTIONSFÖRMÅGA
& RESILIENS

DISRUPTION
Disruptiv ny teknologi som 
på kort tid i grunden ändrar 
företagens affärsmodeller:
t.ex. Internet, iPhone/Android. 
AI och autonoma fordon 
väntas bli nya omvälvande 
områden.

Snabbt föränderlig värld sätter fokus på resiliens koncepten innehåller ofta även vissa moment som 
blir starkt kritiserade av vissa grupper i samhället: Hur 
betalar bilägare och lägenhetsinnavare skatt på sina 
intäkter från Uber och Airbnb så att inte konkurren-
sen mot taxiföretag och hotell snedvrids? Får Foodoras 
cykelbud och de personer som samlar upp VOI:s och 
Limes elsparkcyklar rimligt betalt när de inte är an-
ställda utan arbetar som egna företagare till fasta taxor? 

Ambition att Skåne ska utvecklas till Europas 
mest innovativa region måste samtidigt innebära att 
dessa nya koncept betraktas som möjligheter och 
inte hot, även om det finns behov att reglera för att 
undvika negativa följdverkningar. 

Arbetet med denna rapport samt med tidigare 
analyser visar på ett behov av att MalmöLundregionen 
och dess medlemskommuner utarbetar en handlings-
beredskap för att snabbt kunna förhålla sig till nya dis-
ruptiva förändringar eller andra snabba och oväntade 
händelser oavsett om det rör sig om klimat, hållbarhet 
eller säkerhetspolitik. Regionens förmåga att vara 
resilient har kommit i fokus. Ett bra regionalt exempel 
gäller Malmös och Trelleborgs förmåga snabbt hitta 
en mängd olika lösningar för att hjälpa alla människor 
som anlände under migrationsvågen 2015-2016.

Att diskutera
Hur kan framtidsprognoser och visioner komplet-
teras med en ökad fokus mot att snabbt kunna ta 
fram kunskap och beslutsunderlag vid framtida 
disruptiva förändringar? Några aktuella frågor är då:
• Hur förbättras samhällsservicen och klimatar-

betet med en ny disruptiv teknik/tjänst?
• Vilka företag och arbetstillfällen hotas av den 

nya tjänsten?
• Vilka nya företag uppstår direkt och indirekt 

och vilka kompetenser har de behov av?
• Var uppstår de nya jobben geografiskt och var 

finns jobben som försvinner?
• Vilka negativa effekter medför den nya tjäns-

ten? Skatter, lönebildning, allmän ordning mm.
• Vilken nivå äger beslutsrätten vid ev. reglering?
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SNABB TEKNIKUTVECKLING
Även om ny teknologi inte 
medför disruptiva föränd-
ringar kan de snabbt få stor 
samhällspåverkan. T.ex. nya 
läkemedel, e-handel, elbilar, 
elcyklar och drönare. 

DELNINGSEKONOMIN OCH 
NYA APPTJÄNSTER
Uber, Airbnb, Foodora och VOI 
är exempel på snabbt växande 
delnings/apptjänster som kan 
effektivisera tjänstnäringen 
och påverka arbetsmark-
naden i grunden.

HÅLLBARHET/KLIMAT
Klimathotet är belagt och 
konkreta händelser som stor-
bränderna i Australien, högre 
havsnivåer och smältande 
glaciärer visar att oväntade 
klimateffekter kan skapa 
behov av snabba åtgärder. 

SÄKERHETSPOLITISK ORO
Terrorism samt ökad konfron-
tationspolitik från Ryssland 
och Kina har försämrat det 
säkerhetspolitiska läget. 
Risken för oväntade händelser 
med stor samhällspåverkan 
har ökat.

POLITISK INSTABILITET
Den politiska polariseringen 
tenderar att öka i världens 
demokratier och har även 
i Sverige bidragit till ökad 
politisk instabilitet.
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I grafiken avser streckade rutor vanligen utmaningar och rutor med heldragna linjer styrkor eller fördelar som regionen kan dra nytta av.
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Inom MalmöLundregionen växer samarbetskon-
stellationerna i antal och i många av dessa finns 
nu en större geografisk spridning än tidigare. Flera 
samarbeten varierar idag både inom och utanför 
MalmöLundregionens gränser, beroende på vad 
samarbetet gäller. För Lunds kommuns inköps-
samarbete kan man till exempel se en tydligare 
koncentration av kommuner runt Lund. Inom 
SYSAV-samarbetet har det istället varit naturligt 
för södra Skånes kommuner att samarbeta, medan 
motsvarande organisationer finns i både nordvästra 
och nordöstra Skåne.

Regionen växer
MalmöLundregionen växer, och den växer allt mer 
samman. Arbetsmarknaden knyts tätare ihop, fler 
pendlar över kommungränserna och allt fler flyttar 
mellan kommunerna i regionen. Detta återspeglas i 
såväl mellankommunala samarbeten som statistiska 
definitioner av regionen. MalmöLundregionen som 
samarbetsorganisation växte under 2019, då Skurup 
klev in som medlem.

Skurups medlemskap i samarbetet gör att Mal-
möLundregionen nu omfattar samma tolv kommu-
ner som Statistiska centralbyråns (SCB) definition 
av storstadsregionen Stor-Malmö. SCB gjorde en ny 
indelning av landets tre storstadsregioner, Stor-Mal-
mö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, år 2005. 
Då växte Stor-Malmö från nio till tolv kommuner 
när Skurup tillsammans med Eslöv och Höör inklu-
derades i begreppet.

Utöver definitionen av storstadsregionen 

UTVECKLINGEN HAR FÅTT SCB ATT
UTÖKA GEOGRAFIN

Stor-Malmö arbetar SCB även med en annan 
statistisk indelning - lokala arbetsmarknadsregio-
ner. Även i denna indelning, som helt baseras på 
invånarnas pendlingsmönster, har MalmöLundre-
gionen vuxit. 1985, det första året då denna årliga 
indelning gjordes, omfattade den lokala arbets-
marknadsregionen Malmö-Lund 15 kommuner. 
Vid millennieskiftet hade arbetsmarknadsregionen 
vuxit med ytterligare 10 kommuner, och omfattar 
sedan dess flera kommuner i nordvästra Skåne. 
Under 2000-talet har den lokala arbetsmarknads-
regionen Malmö-Lund vidgats ytterligare, och idag 
omfattas även Tomelilla och Simrishamn.

SAMARBETSGEOGRAFIERNAS UTVECKLING

MALMÖLUNDREGIONEN • Februari 2020

Samarbete och samverkan över kommun-, region- och nationsgränserna blir allt 
vanligare och fler väljer att ansluta till befintliga samarbeten. På kommunal nivå 
har kommunerna i sydvästra Skåne hittat olika partners beroende på syftet med 
samarbetet. En genomgående trend är dock att samarbetsorganisationerna växer 
i både styrka och antal. Exempelvis blev Region Halland nyligen en del av Greater 
Copenhagen Committee, och Lomma kommun anslöt till VA Syd under 2019.

SAMARBETSGEOGRAFIERNAS UTVECKLING
Fler och starkare samarbeten i regionen 
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Ingår sedan 1985

Inkluderades 1986-2000

Inkluderades efter 2000

I KORTHET

Regionen blir större
Stor-Malmö har växt i utbredning, senast 2005, om 
man ser till SCB:s definition. I SCB:s definition för 
den lokala arbetsmarknadsregionen Malmö-Lund, 
som bygger på pendlingsmönster, finns ytterligare 
kommuner i öster och norr inkluderade.  

Nya kommuner har tillkommit
Sydvatten, SYSAV och VA Syd är tre samarbeten i 
MalmöLundregionen med olika konstellationer, men 
där nya kommuner har tillkommit. Lomma anslöt till 
VA Syd 2019 och Båstad blev en del av Sydvatten 2018.

Samarbeten över gränserna
Samarbeten växer också över landgränserna. 
STRING är en medlemsorganisation för norra Eu-

ropa från 1999 med fokus på infrastruktur och håll-
barhet. Gate 21 är ett dansklett regionalt samarbete, 
där Malmö stad och Innovation Skåne deltar. 

Nyare samarbeten
Exempel på nyare samarbetsorganisationer inom 
regionen är FIRS (Forsknings- och innovations-
rådet Skåne), Innovation Skåne och Regionpla-
nerådet. Det sistnämnda bildades 2019 och är ett 
samarbete mellan kommuner och region i frågor 
om fysisk planering. 

Staffanstorp är ett undantag
Att Staffanstorp lämnar Kommunförbundet Skåne 
efter 2020 är ett exempel på att bilden av att sam-
arbetsgeografierna växer inte är helt entydig.

Källa: SCB

MalmöLundregionen Stor-Malmö enligt SCB 
(kommuner som tillkom 
2005 i ljusare blått)

Utveckling SCB:s lokala  
arbetsmarknadsregioner
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SAMARBETSGEOGRAFIERNA SKIFTAR EFTER OMRÅDE
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De kommunala samarbetena blir fler, och de 
befintliga samarbetena växer
Kommunala samarbeten växer, både i antal och om-
fattning, men de är inget nytt fenomen. Exempelvis 
bildades Sydvatten redan 1966, där kommunerna i 
västra Skåne samarbetar för att förse invånarna med 
dricksvatten. På senare år har flera nya samarbeten 
uppstått, och existerande samarbeten har utvidgats, 
ibland över nationsgränser. Exempelvis gick Malmö 
stad 2018 med i den dansk-tysk-norsk-svenska 
samarbetsorganisationen STRING.

Kommunala samarbeten kan uppstå av flera 
anledningar. Genom att samarbeta kan kommuner 
med liknande intressen bilda en större grupp för att 
få mer genomslag i påverkansarbete, resurser kan 
användas mer effektivt, kostnader kan sänkas genom 
gemensamma upphandlingar, och kommunala 
samarbeten kan underlätta för invånare som rör sig 
på tvärs över kommungränser. Rent praktiskt kan 
det också vara effektivt att kommuner med liknande 
behov och geografiska läge samarbetar i frågor om 
exempelvis vattenförsörjning, istället för att varje 
kommun på egen hand ska tillhandahålla servicen. 
Olika behov i olika frågor gör att samarbetsgeogra-
fier varierar beroende på område. Samarbetsgeo-
grafierna kan också variera av andra anledningar. 
Historiska samarbeten präglar framtida samarbeten, 
och på kommunal nivå kan personliga relationer 
öppna för nya samarbeten.

Under 2000-talet har flera nya samarbeten 
bildats i Skåne. Flera av de befintliga samarbete-
na har också utvidgats, både på kommunal och 
regional nivå. På kommunal nivå växte exempelvis 
MalmöLundregionen under 2019 när Skurup blev 
ny medlem, och på regional nivå utökades Greater 
Copenhagen Committee samma år med Region 
Halland och tillhörande kommuner.

Greater Copenhagen Committee är ett exempel 
på att samarbete kan ske på flera nivåer. I samarbetet 
ingår både kommuner och regioner, då dessa har 
gemensamma intressen, och så är fallet med flera 
av de samarbetsorganisationer som finns i Skåne. 
Forsknings- och innovationsrådet Skåne (FIRS) 
består exempelvis av både representanter från 
Region Skåne, kommunrepresentanter från bland 
annat Malmö och Lund, och ytterligare medlemmar 
från bland annat universitet och högskolor samt 
näringslivet. I STRING-samarbetet, som arbetar 
med bland annat infrastruktur- och tillväxtfrågor 
ingår flera regioner och kommuner. För Skånes del 
är såväl Region Skåne som Malmö stad medlemmar.

Samarbeten kan också sträcka sig över lands-
gränsen. Gate 21 är ett i huvudsak danskt samar-

bete kring tillväxt och grön omställning som är ett 
exempel på detta. Bland de 88 medlemmarna finns 
Malmö stad samt Innovation Skåne, som är en del 
av Region Skåne. Genom EU:s olika regionala fon-
der finns också flera projekt där såväl svenska som 
danska kommuner medverkar.

Även om den generella trenden är att antalet 
samarbeten, och samarbetenas geografier växer 
finns även exempel på motsatsen. Exempelvis 
har Staffanstorps kommun nyligen valt att lämna 
Kommunförbundet Skåne (KFSK), ett utträde som 
träder i kraft vid utgången av 2020.

• Tio kommuner, Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svalöv och 
Svedala samarbetar kring upphandling av varor 
och tjänster. Samarbetet har vuxit successivt.

• SYSAV är ett bolag som bildades 1974, och ägs 
av 14 sydskånska kommuner. Eslöv och Höör har 
istället ett avfallssamarbete med Hörby, som 
tillsammans äger MERAB.

• Sydvatten levererar dricksvatten till västra 
Skåne, och ägs gemensamt av 17 skånska 
kommuner. Sydvatten bildades 1966. Sydvatten 

försörjer kommunerna med vatten, och därefter 
är det kommunerna själva som ansvarar för att 
hushållen förses med vatten och avlopp. Burlöv, 
Eslöv, Lomma, Lund och Malmö har sedan 2008 
ett samarbete kring denna försörjning; VA Syd.

• Räddningstjänsterna i Skåne samarbetar i flera 
olika konstellationer. Utöver de kommunala 
räddningstjänstsamarbetena finns Räddnings-
central Syd, som samordnar räddningstjänstin-
satser i 17 sydskånska kommuner.

FYRA KOMMUNALA SAMARBETEN

Räddningstjänsten Syd

Lomma/Staffanstorp

Sydkusten

Svedala

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Landskrona/Svalöv

Höör/Hörby (Ej med i Räddningscentral Syd)

Ingår i MLR och Sydvatten

Ingår i MLR, men inte Sydvatten

Ingår i Sydvatten, men inte i MLR

Ingår i MLR och SYSAV

Ingår i MLR, men inte i SYSAV

Ingår i SYSAV, men inte i MLR

Ingår i MLR och Lunds upphandlingssamarbete

Ingår i MLR, men inte i Lunds upphandlingssamarbete

Ingår i Lunds upphandlingssamarbete, men inte i MLR
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Lund centrum i upphandlingssamarbete SYSAV hanterar södra Skånes avfall

Sydvatten följer Bolmentunneln Många samarbeten inom Räddningstjänsten

Toppmöte i Greater Copenhagen 
Committee 2019.
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ETT URVAL AV SAMARBETEN

KOMMUNALA SAMARBETEN

REGIONALA SAMARBETEN, SKÅNE

GRÄNSREGIONALA SAMARBETEN, UTANFÖR SKÅNE

Gate 21 
2009
Ett partnerskap mellan 
regioner, kommuner, 
företag och veten-
skapsinstitutioner i 
Greater Copenhagen 
med inriktning mot 
grön omställning och 
tillväxt. Malmö stad och 
Innovation Skåne är 
medlemmar.

Brysselkontoren 
Det har funnits skånsk 
representation i Bryssel 
sedan 1990-talet. Flera 
skånska aktörer, bland 
annat Region Skåne, 
KFSK, Malmö stad och 
Lärosäten Syd, har sina 
europakontor i samma 
lokaler i Bryssel.

Sveriges Kommuner och 
Region, SKR 
2007 
Bildades 2007 genom en 
sammanslagning av tidi-
gare organisationer. Alla 
Sveriges kommuner och 
regioner är medlemmar. 
Bytte namn från SKL till 
SKR i november 2019.

Greater Copenhagen Committee 
2016
Region Halland blev medlem 2019. 
Sammantaget är fyra regioner 
och 85 kommuner i Östdanmark 
och södra Sverige nu medlemmar. 
Bildades efter nedläggningen av 
Øresundskomiteen 2015 och är en 
samarbetsorganisation för att stär-
ka och utveckla regionen.

STRING 
1999
Grundades av tyska och danska 
medlemmar och som idag även 
täcker Sverige och Norge. En 
medlemsorganisation för sam-
arbete och kunskapsöverföring 
kring bland annat infrastruktur 
och hållbarhet. Malmö stad, Regi-
on Skåne, Region Halland, Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs 
stad är svenska medlemmar.

KFSK 
2000
Alla 33 kommuner 
är medlemmar, men 
Staffanstorp har begärt 
utträde och kommer 
lämna vid utgången av 
2020. Genomför ge-
mensamma upphand-
lingar. Till dessa bjuds 
samtliga kommuner in, 
men det är inte alltid 
alla väljer att vara med.

Business Region Skåne 
2008
Ägs till 85% av Region 
Skåne och 15% av 
KFSK. BRS består av 
fyra dotterbolag inom 
marknadsföring och 
event: Invest in Skåne, 
Film i Skåne, Tourism 
in Skåne och Event in 
Skåne. EU och Till-
växtverket är externa 
finansiärer.

Skånetrafiken
1999
En förvaltning inom Region Skå-
ne. Villkoren regleras i ett avtal 
med alla kommuner. Skånetra-
fiken hanterar både länstrafik 
och kommunal trafik i Skåne.

Kultursamarbeten 
genom Region Skåne
2011
En regional kulturplan 
sammanställs i dialog 
med kommunerna.

FIRS (Forsknings- och 
innovationsrådet Skåne)
2010
FIRS består av repre-
sentanter på lednings-
nivå från Region Skåne, 
regionens universitet 
och högskolor, kom-
munrepresentanter 
från bland annat 
Malmö, Lund, Kristian-
stad och Helsingborg, 
Kommunförbundet, 
samt näringslivet.

Regionplaneråd
2019
Fungerar som ett stöd 
och bollplank till Region 
Skåne i frågor om fysisk 
planering.

Klimatsamverkan Skåne
2010
Ett samarbete mellan 
Region Skåne, Länssty-
relsen och KFSK kring 
klimatfrågor.

Energikontoret Skåne
1998
En del av KFSK som 
arbetar med energief-
fektivisering och ökad 
användning av förnybar 
energi i Skåne.

Innovation Skåne
2015
Regionalt innova-
tionsbolag som ägs av 
Region Skåne.

Sydvatten
1966
Dricksvattensbolag som 
ägs av 17 kommuner. 
Malmö, Lund, Helsing-
borg, Landskrona och 
Eslöv bildade Sydvatten 
och tio år senare anslöt 
ytterligare sju kommuner. 
Under 2000-talet har fem 
kommuner tillkommit, 
senast Båstad (2018).

SYSAV
1974
Samlar in och återvin-
ner avfall. 14 kommu-
ner i Sydskåne äger 
bolaget gemensamt. 
Genom ett avtal sköter 
SYSAV även insamling-
en av hushållsavfall i 
Lomma, Kävlinge och 
Svedala fram till 2025.

Räddningstjänsten
2000-2006
Flera olika kommunala räddnings-
tjänstförbund i Skåne är samman-
kopplade genom Räddningscentral 
Syd, där räddningsinsatser i regionen 
fördelas. År 2000 bildades Sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund. 
Räddningstjänsten Syd bildades 2006. 
Trelleborg, Vellinge och Skurups rädd-
ningstjänster samarbetar också tätt.

Lunds inköpssamarbete
1996
Lunds kommun 
samverkar med nio 
andra kommuner kring 
upphandlingar där 
kommunerna har ett 
liknande behov. Höör, 
Hörby, Kävlinge, Lom-
ma, Svedala, Staffans-
torp, Burlöv, Eslöv och 
Svalöv deltar.

VA SYD
2008
Kommunsamarbete 
inom vatten och avlopp. 
Burlöv, Eslöv, Lomma, 
Lund och Malmö är 
medlemskommuner. 
Malmö och Lund sam-
ordnade sina VA-en-
heter först. Lomma 
tillkom 2019.
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Samarbeten skiftar i utformning och omfattning. 
Här följer ett urval av samarbeten på flera nivå-
er. Kommunala samarbeten som 

MalmöLundregionens kommuner deltar 
i, regionala samarbeten där MalmöLund-
regionens kommuner deltar antingen 

direkt eller indirekt, och gränsregionala 
samarbeten med kommunal medverkan 
som sträcker sig utanför Skåne.
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Antalet personer som flyttar till MalmöLundregionen ökar vilket leder till en sti-
gande befolkning. Samtidigt ökar centraliseringen. I Malmö bor idag 46 procent av 
regionens invånare, och även om pendlingen växer i hela regionen ökar den mest 
till Malmö. Samtliga 12 kommuner har ett positivt flyttningsnetto vilket för med sig 
högre bostadspriser för befintliga bostäder och en hög nyproduktion av bostäder. 
2018 påbörjades 64 procent av alla nybyggnationer i Skåne i MalmöLundregionen. 

INVÅNARE & EKONOMI
Stor befolkningstillväxt och ökad rörlighet 
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MalmöLundregionen är en tillväxtregion. De 
senaste 10 åren har befolkningen vuxit med   
94 200 personer, motsvarande 15 procent. Mest 
stiger befolkningen i Malmö, men alla kommuner 
i regionen har en positiv befolkningstillväxt. Även 
sett till flyttnettot så är det positivt i alla kommu-
ner, det vill säga fler flyttar in än ut.

Samtidigt har befolkningens skattekraft ökat under 
en tioårsperiod. Utvecklingen har varit liknande i de 
flesta kommunerna, vilket gör att klyftan mellan de 
kommuner där invånarna har högre inkomster, som 
Vellinge och Lomma, och de kommuner där invånar-
na har lägre inkomster, som Burlöv och Malmö, har 
bestått. Skuldsättningen bland invånarna har ökat i sju 
av kommunerna och minskat i fem sedan 2010.

Pendlingen blir en allt vanligare del av människors 
vardag. I samtliga kommuner runt Malmö och Lund 
är andelen utpendlare hög. Framför allt pendlar invå-
narna till Malmö och Lund. Malmö och Lund har i 
sin tur lägst andel utpendlare i MalmöLundregionen. 

740 000
Antal invånare i MalmöLundregionen 
i november 2019. En ökning med 
94 200 invånare på 10 år.

+14,6%
Befolkningstilväxten i regionen de 
senaste tio åren. Det är en större 
ökning än i Stor-Göteborg, men 
mindre än i Stor-Stockholm. 

Ökningen av kvadratmeterpriset på 
bostadsrätter i MalmöLundregionen 
under de senaste tio åren.

+74%

72 200
Antalet personer som dagligen pend-
lar in till Malmö för att arbeta. 51 400 
av dessa kommer från MalmöLund- 
regionen.

Källa: SCB

STORSTADSREGIONERNA VÄXER SNABBAST

Område
Befolkning november 

2019
Förändring 
2009-2019

MalmöLundregionen (Stor-Malmö) 740 148 14,6%

Skåne 1 376 659 12,0%

Stor-Stockholm 2 374 550 17,9%

Stor-Göteborg 1 040 544 13,5%

Riket exkl. storstadsregionerna 6 164 231 7,1%

Riket 10 319 473 10,6%

Befolkningen växer snabbare i 
storstadsregionerna än i övriga 
Sverige. Under de senaste tio åren har 
befolkningen, räknat i procent, vuxit 
dubbelt så mycket i MalmöLundregi-
onen jämfört med Sverige exklusive 
storstadsregionerna.

MALMÖLUNDREGIONEN 
VÄXER

Dominerande branscher i respektive kommun gör att 
det sker ett kompetensutbyte mellan kommunerna 
i regionen. Till exempel är vård och omsorg den do-
minerande branschen i Lund medan Malmös många 
företagstjänster lockar pendlare till Malmö.

I regionen syns också en trend där fler unga vux-
na flyttar in till de större städerna medan den äldre 
befolkningen växer mest i mindre kommuner, vilket 
är en genomgående trend för hela landet.  

MalmöLundregionen följer förtätnings- 
trenden i Sverige
Storstadsregionerna växer snabbare än övriga riket, 
vilket visar på en förtätningstrend. Under de senaste tio 
åren har MalmöLundregionen, Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg vuxit snabbare än övriga riket. Trenden 
syns även inom Skåne, där MalmöLundregionen hade 
14,6 procent fler invånare i november 2019 jämfört 
med november 2009. I övriga Skåne ökade befolkning-
en endast med 9,1 procent under samma period.

I KORTHET

Befolkningsökningen drivs av storstadsregionerna
Befolkningen ökar snabbare i storstadsregionerna än 
i övriga Sverige. Inom MalmöLundregionen syns en 
liknande trend, där Malmös befolkning har ökat med 
17 procent under de senaste tio åren. Bara Lomma 
har vuxit mer, där har ökningen varit 18 procent. 

Unga vuxna ökar mest i större kommuner
Antalet personer mellan 25 och 44 år ökar mest i 
Burlöv, Lund och Malmö. I MalmöLundregionens öv-
riga kommuner växer istället åldersgrupperna barn 
och äldre mer. Utvecklingen är en del av en nationell 
trend där unga vuxna söker sig till storstäder. 

Högre in- än utflyttning i hela MalmöLundregionen
Samtliga 12 kommuner har en högre in- än utflytt-
ning. Omkring 40 procent av alla inflyttade kommer 
från andra kommuner i MalmöLundregionen och 

20-25 procent är personer som flyttar till Malmö-
Lundregionen från utlandet. Antalet inflyttade har 
ökat med 19 procent under de senaste tjugo åren.  

Långsammare prisökning på bostäder än i övriga 
storstadsregioner
Priset på bostadsrätter har ökat med 74 procent, 
och priset på villor, mätt i K/T-tal, har ökat med 47 
procent i MalmöLundregionen under den senaste tio-
årsperioden. Priserna har ökat mer i Stor-Stockholm 
och Stor-Göteborg, både på bostadsrätter (80 och 105 
procent) och villor (60 och 68 procent). 

Nya jobb i Malmö och Lund gynnar hela regionen
Pendlingen ökar i MalmöLundregionen. I fem av 
regionens kommuner arbetar över 70 procent av 
den sysselsatta befolkningen i en annan kommun 
än den de bor i. Flest pendlar till Malmö och Lund.
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Befolkningssiffrorna avser den första november. Källa: SCB

LOMMA OCH MALMÖ VÄXER MEST

Kommun
Befolkning  

november 2019
Förändring 
2009-2019

Burlöv 18 993 15%

Eslöv 33 789 8%

Höör 16 733 10%

Kävlinge 31 764 11%

Lomma 24 846 18%

Lund 124 878 14%

Malmö 343 821 17%

Skurup 15 892 7%

Staffanstorp 25 296 15%

Svedala 22 113 13%

Trelleborg 45 386 9%

Vellinge 36 637 10%

MalmöLundregionen 740 148 15%

Unga vuxna söker sig till Malmö och Lund
Förtätningstrenden i Sverige återspeglas även inom 
MalmöLundregionen. Skurup, Eslöv, Trelleborg och 
Höör, de kommuner som rent geografiskt befinner 
sig i utkanten av regionen är de kommuner som har 
haft svagast befolkningstillväxt under den senaste 
tioårsperioden. Trots denna förtätningstrend är det 
varken Malmö eller Lund som har haft den högsta 
befolkningstillväxten under perioden, utan Lomma är 
den kommun som har vuxit mest procentuellt sett.

Befolkningsökningen är inte jämnt förde-
lad över alla åldersgrupper. I Burlöv, Lund och 
Malmö har befolkningen i åldrarna 25–44 år ökat 
med 21, 19 respektive 12 procent mellan 2009 
och 2019. I de övriga kommunerna i regionen har 
denna ålderskategori endast vuxit marginellt, och 
i Kävlinge och Vellinge har befolkningen minskat 
i åldersgruppen. Personer mellan 25 och 44 år 
utgör 34 procent av Malmös befolkning, men 
bara 20 procent av Vellinges och 21 procent av 
Lommas befolkning.

I 9 av 12 kommuner är personer över 65 år den 
åldersgrupp som har vuxit snabbast procentuellt 
sett under de senaste tio åren. Om denna utveck-
ling fortsätter kommer olika utmaningar att möta 
MalmöLundregionens kommuner i framtiden. 
En högre andel barn och äldre, och en lägre andel 
invånare i arbetsför ålder kan anstränga kommu-
nernas ekonomi.

Lomma, den kommun som haft den största 
befolkningsökningen, har haft en stor inflyttning av 
personer mellan 45 och 64 år. Åldersgruppen har 
vuxit med 25 procent under perioden, mest av alla 
kommuner i MalmöLundregionen.

Stor klyfta mellan invånarnas privatekonomi 
i MalmöLundregionens kommuner
Två kommuner särskiljer sig från mängden när 
invånarnas ekonomi studeras. Lomma och Vellinge 
är de kommuner där hushållen har högst disponi-
bel inkomst, och där invånarna har högst skatte-
kraft och lägst skulder till Kronofogden. Därefter 
följer Kävlinge kommun. Bland alla Sveriges 
kommuner tillhör Vellinge, Lomma och Kävlinge 
de tio procent som har högst disponibel inkomst 
per hushåll, och skillnaden gentemot övriga delar 
av regionen är stor. Burlöv tillhör de tio procent 
som har lägst disponibel inkomst per hushåll.

Det stora antalet studenter som bor i Lund 
påverkar såväl skattekraften som den genomsnittliga 
disponibla inkomsten i kommunen.

Den första januari 2019 hade Köpenhamns kommun 
623 400 invånare. Det är en ökning med 104 800 
invånare, eller 20 procent, sedan 2009. Köpenhamn 
har en relativt sett ung befolkning, bara 9 procent 
av köpenhamnarna är över 65 år, jämfört med 17 
procent i MalmöLundregionen. Hela 37 procent av 
Köpenhamns befolkning är mellan 25 och 44 år. I 
Malmö är 34 procent mellan 25 och 44 år. Motsva-
rande siffra för MalmöLundregionen är 29 procent.

MÅNGA UNGA I KÖPENHAMN

Skattekraft baseras på föregående inkomstår. För disponibel inkomst reviderade SCB 
i september 2019 siffrorna från 2016 och framåt. Skattekraft anges per invånare, 
disponibel inkomst per hushåll. Båda måtten omfattar studenter. Källa: SCB

HÖGST INKOMST I VELLINGE OCH LOMMA

Kommun

Skattekraft 
2020 

(t.kr/inv.)
Förändring 
2010-2020

Disponibel 
ink. 2018 
(t.kr/hh)

Förändring 
2016-2018

Burlöv 183 22% 194 6,0%

Eslöv 199 29% 210 6,6%

Höör 204 31% 218 7,9%

Kävlinge 232 29% 240 7,6%

Lomma 279 28% 278 5,7%

Lund 221 25% 217 5,3%

Malmö 190 27% 202 5,2%

Skurup 198 29% 217 8,0%

Staffanstorp 225 25% 231 5,5%

Svedala 214 26% 222 6,7%

Trelleborg 200 28% 213 6,0%

Vellinge 264 27% 304 6,3%Källa: SCB
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Malmö Lund Övriga kommuner i MalmöLundregionen

Under 1970-talet minskade befolkningen i Malmö, 
medan de 10 mindre kommunerna i MalmöLund-
regionen upplevde en stark befolkningsökning. 
Utvecklingen var en del av en nationell trend som 
kallades ”gröna vågen”. Under 1990-talet började 
återigen allt fler söka sig till Malmö, men det var 
inte förrän 2002 som Malmös invånarantal passe-
rade den tidigare toppnoteringen från 1970. Under 
2000-talet har befolkningen i Malmö ökat snabbare 
än i såväl Lund som de mindre kommunerna i 
MalmöLundregionen, visar siffror från SCB.

70-TALETS GRÖNA VÅG

Alla kommuner i MalmöLundregionen har haft 
en ökande disponibel inkomst per hushåll under 
den senaste tioårsperioden. Utvecklingen av invån-
arnas skulder till Kronofogden har däremot sett 
olika ut. I fem kommuner, Burlöv, Eslöv, Lomma, 
Staffanstorp och Vellinge, har skulderna till Krono-
fogden minskat sedan 2010. I övriga sju kommu-
ner har skulderna ökat. Klyftan mellan de olika 
kommunerna har vidgats något. Samtidigt som 
skulderna vuxit i Skurup, Trelleborg och Malmö, de 
kommuner där skuldbeloppet per invånare är högst, 
har skulderna minskat i Lomma och Vellinge, där 
skulderna är lägst.

Skulder till Kronofogden kan fungera både som 
ett konjunkturmått, och som ett sätt att skildra skill-
nader i privatekonomi mellan de olika kommunerna.
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MALMÖ VÄXTE ÅTER PÅ 90-TALET

Källa: SCB

Källa: Danmarks statistik, SCB

Befolkningsutvecklingen 1968-2018.

Procentuell befolkningsökning 2009-2019. Befolkningssiffrorna avser den första november.
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Malmö Lund Övriga kommuner i MalmöLundregionen
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ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE PERSONER 2018

• Alla kommuner i Malmö-
Lundregionen har ett positivt 
flyttnetto. 

• I Burlöv, Eslöv, Lund och 
Malmö är inrikesflyttnettot 
negativt. Flyttnettot blir först 
positivt när flyttar från utlandet 
inkluderas.

• Lund och Malmö är de kommu-
ner med högst flyttnetto. Sku-
rup har det lägsta flyttnettot, 
bara 99 fler flyttade till än från 
kommunen under 2018.

POSITIVT FLYTTNETTO 
I ALLA KOMMUNER

Siffror från 2018. Källa: SCB

Fler flyttar till MalmöLundregionen
Det har blivit allt vanligare att flytta mellan kommu-
nerna i MalmöLundregionen. År 2018 flyttade 21 400 
personer från en kommun i regionen till en annan. 
Vid millennieskiftet var motsvarande siffra 14 500 
personer. Malmö är den kommun det är vanligast att 
flytta till, men trots att Malmö utgör 46 procent av 
regionens befolkning var det bara 32 procent av de 
mellankommunala flyttarna inom regionen som gick 
till Malmö. Det är fler som flyttar från Malmö till 
andra kommuner i MalmöLundregionen än tvärtom. 
Malmö har dock ett positivt flyttnetto från övriga 
Skåne, övriga Sverige och utlandet. Malmö står för 
ungefär hälften av det totala antalet inflyttade till Mal-
möLundregionen i dessa kategorier. Malmö är alltså 
en kommun som attraherar invånare från andra delar 
av Sverige och världen, invånare som sedan till viss del 
flyttar vidare ut i andra delar av MalmöLundregionen. 
Även Lund har detta mönster, om än i mindre skala.

Vellinge och Lomma, de kommuner där invånar-
na har högst inkomster (se föregående avsnitt), har de 
högsta inrikes flyttnettona. Även Kävlinge, Svedala 
och Staffanstorp har under de senaste åren lockat 
markant fler inrikes in- än utflyttare.

Flyttar från utlandet avser alla typer av utlandsflyt-
tare. Utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige, 
personer som flyttar hit för att arbeta och asylsökande 
faller alla under denna kategori. 80 procent av alla 
som flyttar till MalmöLundregionen från utlandet 
bosätter sig i Lund och Malmö. Det är en markant 
större andel jämfört med andelen inrikesflyttar, där 
61 procent bosätter sig i Lund eller Malmö. Den 
tredje vanligaste kommunen för utlandsflyttare att 
bosätta sig i är Burlöv, en kommun som precis som 
Lund och Malmö har ett negativt inrikes flyttnetto.

Kommun
Inflyttning, 

inrikes
Utflyttning, 

inrikes
Inflyttning, 

utrikes
Utflyttning, 

utrikes

Burlöv 1 782 1 907 492 117

Eslöv 1 832 1 864 366 115

Höör 1 036 973 135 55

Kävlinge 1 754 1 430 206 92

Lomma 1 563 1 186 236 135

Lund 8 890 9 248 2 832 1 236

Malmö 16 365 16 867 7 626 3 807

Skurup 963 933 126 57

Staffanstorp 1 705 1 390 180 81

Svedala 1 357 1 040 129 51

Trelleborg 1 980 1 913 384 173

Vellinge 2 153 1 590 302 160

Källa: Kronofogden och SCB

INVÅNARNAS SKULDER ÖKAR

Kommun
Skulder till Krono-

fogden per inv. 2018
Förändring 
2010-2018

Burlöv 7 446 -12%

Eslöv 7 208 -26%

Höör 8 408 +6%

Kävlinge 4 156 +25%

Lomma 1 390 -82%

Lund 4 235 +31%

Malmö 9 767 +33%

Skurup 11 525 +62%

Staffanstorp 5 274 -12%

Svedala 5 279 +40%

Trelleborg 10 456 +76%

Vellinge 3 290 -15%

MalmöLundregionen 7 575 +22%

Flyttströmmarna över Öresund ökade kraftigt efter 
att Öresundsbron byggdes. 2007 var ett rekordår då 
4 350 personer flyttade från Östdanmark (Region 
Huvudstaden och Region Själland) till Skåne. 2010 
flyttade flest i motsatt riktning då 2 950 personer 
flyttade från Skåne till Östdanmark. Därefter har 
flyttströmmarna avtagit, men de är klart större än 
före Öresundsbron. År 2018 flyttade 1 900 personer 
från Skåne till Östdanmark och 1 500 från Östdan-
mark till Skåne. Enligt den senast tillgängliga sta-
tistiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som 
är födda i Danmark och mer än 10 000 personer i 
Östdanmark som är födda i Skåne.

3 400 PERSONER FLYTTADE 
ÖVER ÖRESUND ÅR 2018

• Statistiken över skulder till Kronofogden mä-
ter invånarnas förmåga att fullfölja ekono-
miska åtaganden, och kan ses både som ett 
konjunkturmått och som ett sätt att beskriva 
regionala privatekonomiska skillnader.

• Trelleborg och Skurup är de kommu-
ner där skulderna har ökat mest under 
perioden. Det är också i dessa kommuner 
skuldbeloppet per invånare är högst.

• Klyftan mellan de kommuner där invå-
narna har högst och lägst skulder till 
Kronofogden har ökat under perioden. 
2010 skiljde det 6 600 kronor per invånare 
mellan kommunerna med högst och lägst 
skulder. 2018 var skillnaden 10 100.

22 PROCENT HÖGRE 
SKULDER SEDAN 2010

INFLYTTNING TILL KOMMUNERNA I 
MALMÖLUNDREGIONEN

UTFLYTTNING FRÅN KOMMUNERNA I 
MALMÖLUNDREGIONEN

• År 2018 flyttade 21 400 personer från en 
kommun till en annan inom MalmöLundregi-
onen. Det motsvarar 39 procent av alla inflyt-
tade till MalmöLundregionens kommuner.

• 13 procent av de som flyttade till Malmö-
Lundregionen år 2018 kom från övriga 
Skåne. 24 procent från övriga Sverige.

• 24 procent av de som flyttade till Malmö-
Lundregionen 2018 flyttade från utlandet. 
Denna kategori är den som ökat mest under 
den senaste tjugoårsperioden. År 1998 var 
det bara 9 procent av de som flyttade till Mal-
möLundregionen som flyttade från utlandet.

• MalmöLundregionens flyttnetto har varit 
positivt under hela tjugoårsperioden.

• Totalt flyttade 33 000 personer till Malmö-
Lundregionen år 2018, medan 25 000 flyttade 
ut ur regionen.

FLEST FLYTTAR INOM 
MALMÖLUNDREGIONEN

Avser antalet personer. Källa: Örestat, SCB
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KRAFTIG PRISÖKNING PÅ BOSTADSMARKNADEN

Område
Bostadsrätter 
2019 (kr/kvm)

Förändring 
2009-2019

Villor 
(kr/kvm)

Förändring* 
2009-2019

MalmöLundregionen 
(Stor-Malmö)

29 755 74% 30 567 47%

Stor-Stockholm 56 619 80% 43 841 60%

Stor-Göteborg 43 937 105% 37 360 68%

Skåne 26 759 72% 24 614 45%

Riket 39 312 88% 25 465 58%

*Förändringen i villapriser är beräknad efter K/T-tal. Prisnivån 2019 är preliminär  
Källa: Svensk mäklarstatistik

Högre priser i hela MalmöLundregionen
Priserna har stigit markant på bostadsmarknaden 
i hela Sverige under de senaste tio åren, så även i 
MalmöLundregionen. Trots en kraftig prisökning 
har dock priserna, både på villor och bostadsrätter, 
ökat i långsammare takt i MalmöLundregionen än 
i de övriga storstadsregionerna. Mest har priserna 
ökat i Stor-Göteborg. Då Stor-Stockholm och  
Stor-Göteborg utgör en stor andel av bostads-
marknaden i Sverige ligger MalmöLundregionens 
prisutveckling också under riksgenomsnittet.

Det finns stora prisvariationer inom Malmö-
Lundregionen. Bostadspriserna är högst i de större 
städerna Lund och Malmö, samt i Vellinge och 
Lomma. I Skurup, Höör och Eslöv finns regionens 
lägsta bostadspriser. Dessa kommuner är de som 
ligger längst från Malmö, som anses vara ett ar-
betsmarknadscentrum. Pendlingstiden till Malmö 

från dessa kommuner är alltså 
något längre än från de övriga 
delarna av MalmöLundregionen.

Villapriserna har ökat mest 
i Lomma, men på bostads-
rättsmarknaden har de högsta 
procentuella prisökningarna skett 
i kommuner med relativt sett låga 
priser. I Kävlinge och Skurup har 
kvadratmeterpriset på bostads-
rätter ökat med omkring 140 
procent under de senaste tio åren, 
medan priserna i Eslöv ökat med 
hela 161 procent.

I alla kommuner utom 
Vellinge har kvadratmeterpriset 
på bostadsrätter ökat mer än 
genomsnittet i MalmöLundre-
gionen, procentuellt sett. Detta 
kan tyckas ologiskt, men beror på 
att kommuner med lägre priser 
2019 utgjorde en större andel av 
de totala försäljningarna än under 
2009. Det är alltså inte bara 
priserna som ökat i de mindre 
kommunerna, utan även antalet 
bostadsrättsförsäljningar.

På villamarknaden mäts pri-
sökning i K/T-tal, den koefficient 
som anger skillnaden mellan 
köpeskilling och taxeringsvärde. 
Detta tal tar hänsyn till bostadens 
läge, storlek och andra faktorer 
som påverkar priset.

BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)

• Kvadratmeterpriset på bostadsrätter är 
lägre i MalmöLundregionen än i Stor-Stock-
holm och Stor-Göteborg, och skillnaderna 
har ökat. 

• Skillnaden mellan storstadsregionernas 
villapriser är inte lika stor som skillnaden i 
bostadsrättspriser.

• Inte sedan 1990-talets början har det påbör-
jats fler lägenhetsbyggen i Sverige än det gjort 
under de senaste fem åren. Enligt branschor-
ganisationen Byggföretagen väntas dock bo-
stadsbyggandet minska under kommande år.

LÄGRE PRISUTVECKLING I 
MALMÖLUNDREGIONEN

Källa: Svensk mäklarstatistik

STOR NYPRODUKTION UNDER 
2010-TALET

VILLAPRISER (K/T-TAL)

Källa: Svensk mäklarstatistik
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*Förändringen i villapriser är beräknad utifrån K/T-tal. På grund av få försäljningar är inte 
prisutvecklingen på bostadsrätter i Svedala och Höör mätbar. Prisnivån för 2019 är preliminär. 
Källa: Svensk mäklarstatistik

STORA PRISSKILLNADER INOM REGIONEN

Kommun
Bostadsrätter 
2019 (kr/kvm)

Förändring 
2009-2019

Villor 
(kr/kvm)

Förändring* 
2009-2019

Burlöv 18 608 76% 28 971 54%

Eslöv 19 970 161% 19 970 53%

Höör 16 780 17 485 43%

Kävlinge 20 566 140% 27 246 46%

Lomma 36 836 86% 39 892 61%

Lund 37 794 79% 33 893 53%

Malmö 35 589 102% 35 589 47%

Skurup 14 610 137% 19 424 37%

Staffanstorp 20 350 90% 27 452 46%

Svedala 19 797 25 807 42%

Trelleborg 17 176 107% 25 165 39%

Vellinge 33 064 65% 38 427 46%

MalmöLundregionen 29 755 74% 30 567 47%
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Bostadsbyggandet har ökat kraftigt

Nyproduktionen har skjutit i höjden i hela Sverige 
under 2010-talet. På flera håll har det byggts lika 
mycket som under rekordåren före 1990-talets 
finanskris. Under 2019 och 2020 ser byggandet 
ut att avta, men nivåerna 2020 är fortsatt höga. 
Det är första gången sedan 2008 och 2009 som 
bostadsbyggandet väntas minska två år i följd, men 
enligt branschorganisationen Byggföretagens prog-
nos kommer det fortsatt att påbörjas fler lägenhe-
ter i riket under 2020 än under exempelvis 2014.

MalmöLundregionen som helhet har haft en 
högre nyproduktion under den senaste femårsperio-
den, jämfört med tidigare år. Under 2018 påbörja-
des 6 650 bostäder i regionen, jämfört med 1 972 
bostäder fem år tidigare. Malmö är den kommun 
där utvecklingen setts tydligast, och över hälften av 
de senaste årens nyproduktion har byggts i Malmö.

På samma sätt som Malmö är den del av Malmö-
Lundregionen där det byggs mest är MalmöLund-
regionen den del av Skåne där det byggs mest. År 
2018 påbörjades 64 procent av alla nybyggnationer 
i Skåne i just MalmöLundregionen. Andelen har 
varit högre under 2010-talet än under 1990-talet.

Avser påbörjad nyproduktion av bostäder. Källa: SCB
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K/T-talet är kvoten mellan köpeskilling och 
taxeringsvärde. 2005 betalade köparen gene-
rellt mindre än det taxerade värdet, men sedan 
2013 har har slutpriset legat över taxerings-
värdet i storstadsregionerna. Noterbart är att 
taxeringsvärdet inte uppdateras varje år.

K/T-TAL BESKRIVER ÖVER- 
ELLER UNDERPRIS
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*Andel av den sysselsatta nattbefolkningen som arbetar i en annan kommun. Källa: SCB

RÖRLIGHETEN I MALMÖLUNDREGIONEN ÖKAR
Antal inpendlare 

2018
Förändring 
2008-2018

Antal utpendlare 
2018

Förändring 
2008-2018

Pendlingsnetto 
2018

Andel 
utpendlare*

Burlöv 6 794 1 001 5 954 911 840 75%

Eslöv 4 452 293 9 121 1 490 -4 669 58%

Höör 1 994 359 4 742 724 -2 748 59%

Kävlinge 3 724 741 10 855 952 -7 131 71%

Lomma 3 615 937 8 923 1 399 -5 308 78%

Lund 39 450 5 742 22 545 4 201 16 905 41%

Malmö 72 242 12 616 35 500 8 700 36 742 24%

Skurup 1 779 509 4 658 690 -2 879 61%

Staffanstorp 4 321 1 208 9 028 1 086 -4 707 77%

Svedala 4 260 613 7 683 902 -3 423 73%

Trelleborg 3 656 185 10 562 2 063 -6 906 50%

Vellinge 4 037 773 11 611 901 -7 574 69%

• Nära 12 000 personer pendlar i varde-
ra riktning mellan Malmö och Lund. 
Den största branschen bland de som 
pendlar till Malmö är företagstjäns-
ter, medan vård och omsorg är den 
bransch som attraherar flest till Lund.

• Eslöv är den enda kommun i Malmö- 
Lundregionen där fler pendlar till 
Lund än till Malmö.

• 51 400 personer från MalmöLund- 
regionen pendlar till Malmö och 
29 300 pendlar till Lund.

STORT KOMPETENS- 
UTBYTE MELLAN 
MALMÖ OCH LUND

Under 30% utpendlare

30-40% utpendlare

40-50% utpendlare

50-60% utpendlare

60-70% utpendlare

Över 70% utpendlare

Boendekommun Antal (2018)

Lund 11 817

Vellinge 7 684

Trelleborg 6 100

Svedala 4 908

Staffanstorp 4 032

Lomma 3 987

Kävlinge 3 593

Burlöv 3 501

Eslöv 2 545

Skurup 2 075

Höör 1 113

Boendekommun Antal (2018)

Malmö 11 868

Kävlinge 3 563

Eslöv 3 272

Staffanstorp 2 913

Lomma 2 581

Burlöv 1 094

Höör 1 069

Vellinge 1 025

Svedala 838

Trelleborg 720

Skurup 379

Kompetensutbytet allt större mellan 
MalmöLundregionens kommuner

Arbetsmarknaden i MalmöLundregionen knyts allt 
tätare samman genom en ökad pendling. Över 
150 000 personer som arbetar i MalmöLundregionen 
bor i en annan kommun än den där arbetsplatsen 
finns. Pendlingen har ökat till alla MalmöLundregi-
onens kommuner under den senaste tioårsperioden. 
Malmö är det stora arbetsmarknadscentrumet där 
ungefär hälften av alla pendlare arbetar, men även 
Lund attraherar mycket kompetens från andra kom-
muner. Burlöv har trots en hög andel utpendlare ett 
positivt pendlingsnetto med fler in- än utpendlare. 

På kartan till vänster syns hur stor andel av den 
sysselsatta befolkningen som pendlar till arbete i 
en annan kommun. Lomma är den kommun med 
högst andel utpendlare, 78 procent av de sysselsatta 
som bor i Lomma arbetar i en annan kommun. I 
fem av MalmöLundregionens kommuner, Lomma, 
Staffanstorp, Burlöv, Svedala och Kävlinge, är över 
70 procent av befolkningen utpendlare. Andelen ut-
pendlare är lägre i Lund och Malmö, vilket förklaras 
av de stora arbetsmarknaderna i städerna.

Andelen utpendlare i MalmöLundregionen har 
vuxit kraftigt under de senaste 25 åren. År 1993 
pendlade 30 procent av den sysselsatta befolkningen 
i Trelleborg till en annan kommun, år 2018 var 
andelen 50 procent. I Eslöv har andelen utpendlare 
vuxit från 37 till 58 procent under samma period. 
Vellinge är den enda kommun där andelen utpend-
lare minskat något ur ett 25-årigt perspektiv, från 
70 till 69 procent. I övriga kommuner har andelen 
utpendlare ökat med omkring 10 procentenheter.
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PENDLING TILL 
LUND

PENDLING TILL 
MALMÖ

Stor pendling till vården i Lund och till kon-
torsarbeten i Malmö

Pendlingen avspeglar kommunernas styrkeområden. I 
Lund sysselsätts flest pendlare inom vård och omsorg, 
vilket bland annat beror på att Skånes universitets-
sjukhus är en stor arbetsgivare. Malmö är en stor 
huvudkontorsstad, vilket gör företagstjänster till den 
bransch som flest av de som pendlar till staden arbetar 
inom. I Kävlinge och Burlöv är handeln den bransch 
som sysselsätter flest pendlare, vilket kan förklaras med 
att handelsområdena Center Syd, Burlöv Center och 
#Bernstorp är stora arbetsplatser. I Svedala är transport 
och magasinering störst, mycket bero-
ende på att flygplatsen Malmö Airport 
ligger i kommunen.

Knappt 12 000 personer pendlar 
från Malmö till Lund, och lika många 
pendlar i motsatt riktning. I pendlings-
mönstren mellan städerna syns också 
kompetensutbytet mellan kommu-
nernas styrkebranscher. Bland de som 
pendlar från Malmö till Lund arbetar 
20 procent inom vård och omsorg, 
Lunds största inpendlingsbransch. 
Bland de som pendlar från Lund 
till Malmö arbetar bara 13 procent i 
branschen. Även utbildningsväsendet 
är större i Lund än i Malmö. Bland 
de som pendlar från Malmö till Lund 
arbetar 16 procent i branschen, jämfört 
med 8 procent av de som pendlar i 
motsatt riktning. Företagstjänster är 
Malmös största bransch både sett till 

Källa: SCB Källa: SCB

antalet pendlare och den totala sysselsättningen. Bran-
schen sysselsätter 21 procent av de som pendlar från 
Lund till Malmö. Bland de som pendlar från Malmö till 
Lund arbetar bara 14 procent i branschen.

Av Malmös 72 200 inpendlare kommer 51 400 
från MalmöLundregionen. Det är tydligt att Malmö 
hämtar majoriteten av sin arbetskraft från närområdet. 
På samma vis kommer 29 300 av Lunds 39 500 in-
pendlare från MalmöLundregionen. De nya jobb som 
skapas i Malmö och Lund tillkommer alltså inte bara 
befolkningen i Malmö och Lund, utan befolkningen i 
hela MalmöLundregionen.

ANDEL UTPENDLARE 2018

Källa: SCB

Arbetskommun
Största 

inpendlingsbransch

Antal inpendlare till 
branschen 

(Andel av total inpendling 
till kommunen)

Burlöv Handel 2 252 (33%)

Eslöv Tillverknings- och utvinningsindustri 772 (17%)

Höör Vård och omsorg 555 (28%)

Kävlinge Handel 752 (20%)

Lomma Utbildningsväsendet 980 (27%)

Lund Vård och omsorg 8 130 (21%)

Malmö Företagstjänster 13 358 (18%)

Skurup Utbildningsväsendet 306 (17%)

Staffanstorp Handel 684 (16%)

Svedala Transport och magasinering 1 133 (27%)

Trelleborg Vård och omsorg 672 (18%)

Vellinge Utbildningsväsendet 711 (18%)

Avser år 2018. Källa: SCB

DE STÖRSTA PENDLINGSBRANSCHERNA
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tio åren och andelen sysselsatta har ökat med 7 
procentenheter i Malmö, jämfört med endast 2,5 
procentenheter i Lund. Malmös generellt låga 
sysselsättningsgrad kan delvis förklaras med att 
många malmöbor arbetar i Danmark, och därmed 
inte syns i sysselsättningsstatistiken, medan Lunds 
låga sysselsättningsgrad delvis kan förklaras med 
den stora mängd studenter som bor i staden. 
Arbetslösheten är dock betydligt lägre i Lund än i 
Malmö, och skillnaden mellan kommunerna har 
ökat under den senaste konjunkturcykeln.

Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus 
gör också avtryck genom att den offentliga sektorn 
är betydligt större i Lund än i många andra kommu-
ner. Här arbetar 41 procent av de sysselsatta inom 
offentlig sektor, jämfört med 31 procent i Malmö-
Lundregionen som helhet.

Sysselsättningsgraden ökar i MalmöLundregionen och antalet jobb blir fler, men oros-
moln finns. Arbetslösheten är betydligt högre än i andra storstadsregioner klyftan mot 
Stor-Stockholm och Stor-Göteborg ökar. Arbetslösheten steg under hösten 2019 för 
första gången på flera år. Arbetslösheten och sysselsättningsgraden varierar kraftigt 
inom MalmöLundregionen och arbetsmarknadens struktur skiljer sig markant åt mel-
lan kommunerna. Till exempel har Lund en hög andel sysselsatta inom offentlig sektor. 
Jämfört med de andra storstadsregionerna är den offentliga sektorn stor i regionen.

ARBETSMARKNAD
Ökade strukturproblem trots stark jobbtillväxt
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Under de senaste 10 åren har sysselsättningsgraden 
ökat i samtliga kommuner i MalmöLundregionen. 
Utvecklingen är inte unik, utan den positiva trenden 
syns i hela landet. Medan den ökande andelen 
sysselsatta är jämförbar med övriga riket har dock 
de strukturmässiga skillnaderna i arbetslöshet vuxit 
mellan MalmöLundregionen och andra storstads-
regioner. Arbetslösheten kom under hösten 2019 
att stiga, efter att ha varit sjunkande under flera års 
tid, vilket kan kopplas till en generell avmattning 
i ekonomin. I december 2019 var arbetslösheten i 
MalmöLundregionen 10,1 procent, en ökning med 
3,8 procentenheter jämfört med december 2008, 
då konjunkturläget liknade dagens. Arbetslösheten i 
MalmöLundregionen har ökat mer än i Stor-Stock-
holm och Stor-Göteborg, och ökningen syns i alla 
arbetslöshetsgrupper.

Malmö är centrum för den regionala arbets-
marknaden, och utvecklingen i staden påverkar 
arbetsmarknaden i hela MalmöLundregionen. 
Lund har en liknande roll, om än i mindre skala. 
De kommuner med den högsta andelen utpendla-
re, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala, är 
också de kommuner där sysselsättningsgraden är 
högst. Invånarna i dessa kommuner arbetar alltså i 
hög utsträckning i Lund och Malmö.

Lägst sysselsättningsgrad i Lund och Malmö
Malmö är tillsammans med Lund, som också 
spelar en viktig roll för MalmöLundregionens 
arbetsmarknad, de kommuner som har lägst 
sysselsättningsgrad. Kommunernas utveckling 
och förutsättningar skiljer sig dock åt. I Malmö 
har utvecklingen varit särskilt positiv de senaste 

72,5%
Sysselsättningsgraden i Malmö-
Lundregionen, i åldern 20-64 år, 
(2018).

10,1%
Arbetslösheten i MalmöLundregi-
onen, i åldern 20-64 år, (december 
2019).

Andelen arbetslösa bland personer 
utan gymnasial utbildning i Malmö-
Lundregionen, (december 2019).

31,9% 69%
Andelen av alla sysselsatta som job-
bar inom privat sektor i MalmöLund-
regionen, (2018).

I KORTHET

Arbetslösheten ökar
MalmöLundregionen har en hög arbetslöshet 
(10,1%), i jämförelse med Stor-Stockholm (6,2%) 
och Stor-Göteborg (5,9%). Den har också de 
senaste tio åren vuxit snabbare i MalmöLundregio-
nen, 3,8 procent sedan 2008. 

Sysselsättningsgraden är hög
Sysselsättningsgraden ökar i hela MalmöLund-
regionen, liksom trenden i hela landet. Lägst är 
sysselsättningsgraden i Malmö, men det är också i 
Malmö som den har ökat snabbast i regionen, med 
7 procentenheter på tio år. Samtidigt ökar också 
arbetslösheten i Malmö.

Hög sysselsättning i kranskommunerna
Kommunerna Staffanstorp, Lomma, Svedala och 
Kävlinge har högst sysselsättning i MalmöLund-

regionen. Det är kommuner med en hög andel 
utpendlare till både Malmö och Lund. Malmö och 
Lund har lägst sysselsättningsgrad, men det finns 
flera bakomliggande faktorer till det. 

Hög arbetslöshet bland de utan gymnasieutbildning
Personer utan gymnasial utbildning och personer 
som är utrikes födda är överrepresenterade i ar-
betslöshetsstatistiken. Det är tydligt att gymnasie-
utbildning är en nyckel till arbete. 

Offentlig sektor stor i MalmöLundregionen
Cirka en tredjedel av de sysselsatta i MalmöLund-
regionen arbetar inom offentlig sektor, 31 procent. I 
Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är motsvarande 
siffror 19 och 26 procent. Antalet offentliganställda 
växer också snabbare än antalet sysselsatta i privat 
sektor i MalmöLundregionen.
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Sysselsättning avser åldern 20-64 år. Arbetslöshet avser antalet arbetslösa (16-64 år) inskrivna vid Arbetsförmedlingen i förhållande till den regis-
terbaserade arbetskraften. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

STORA SKILLNADER I SYSSELSÄTTNINGSGRAD MELLAN KOMMUNERNA

Kommun
Sysselsättningsgrad 

2018

Förändring 
(procentenheter) 

2009-2018
Arbetslöshet 

december 2019

Förändring 
(procentenheter) 

2008-2019

Burlöv 73,0% 4,3 11,0% 3,1

Eslöv 78,9% 3,3 9,0% 3,9

Höör 80,9% 3,7 5,9% 0,4

Kävlinge 85,0% 3,6 5,3% 1,0

Lomma 85,1% 2,8 3,9% 1,4

Lund 68,7% 2,5 6,9% 2,3

Malmö 67,8% 7,0 13,9% 5,4

Skurup 80,4% 5,9 8,1% 1,8

Staffanstorp 84,6% 3,9 5,6% 1,6

Svedala 84,5% 3,7 5,7% 1,9

Trelleborg 79,2% 4,9 8,2% 2,2

Vellinge 82,1% 3,7 4,4% 1,3

MalmöLundregionen 72,5% 4,9 10,1% 3,8

LÄGST SYSSELSÄTTNINGSGRAD I MALMÖ - MEN STÖRST ÖKNING
• Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala är 

de kommuner med högst sysselsättningsgrad. 
Kommunerna är också, tillsammans med Bur-
löv, de kommuner med högst andel utpendlare i 
den sysselsatta befolkningen.

• I Lund är sysselsättningsgraden näst lägst bland 
alla kommuner i MalmöLundregionen. Den låga 
sysselsättningen beror delvis på att studerande 
inte räknas till gruppen sysselsatta.

• Malmö är den kommun i MalmöLundregionen 

som har lägst sysselsättningsgrad. Sysselsätt-
ningsgraden har dock ökat snabbare i Malmö 
än i övriga kommuner under den senaste 
tioårsperioden. 

• Malmö, Burlöv och Eslöv är de kommuner i 
MalmöLundregionen där arbetslösheten är 
högst, och det är också i dessa kommuner ar-
betslösheten ökat mest under mätperioden.

• Arbetslösheten är lägst i de kommuner som har 
högst sysselsättningsgrad.

Högre arbetslöshet och lägre sysselsätt-
ningsgrad i MalmöLundregionen än i övriga 
storstadsregioner
Sysselsättningsgraden är lägre och arbetslöshets- 
nivån är högre i MalmöLundregionen än i de andra 
storstadsregionerna. Under den senaste konjunk-
turcykeln har sysselsättningsgraden utvecklats på 
liknande sätt i MalmöLundregionen som i övriga 
Sverige, men arbetslösheten har stigit betydligt mer 
i MalmöLundregionen än i Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg. Skillnaderna har ökat i alla grupper 
av arbetslösa, men mest i grupperna utrikes födda, 
äldre och personer utan gymnasial utbildning.

Stor-Göteborg har haft den starkaste utveck-
lingen, med störst ökning av sysselsättningsgraden, 
samtidigt som arbetslöshet ökat mindre än i övriga 
områden under perioden.

Sysselsättningsgraden är högre i kommuner 
med stor utpendling
Sysselsättningsgraden varierar kraftigt inom Malmö-
Lundregionen. Lund och Malmö har markant lägre 
sysselsättningsgrad än övriga kommuner, och tillhör 
de kommuner i Sverige med lägst sysselsättnings-
grad. I flera andra kommuner är sysselsättningsgra-
den betydligt högre. Lomma, Kävlinge, Staffanstorp 
och Svedala tillhör de 40 kommuner i Sverige med 
högst sysselsättningsgrad. Kommunerna inom 
MalmöLundregionen står alltså inför olika typer av 
utmaningar, och även om den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden i regionen är låg jämfört med övriga 
storstadsregioner finns stora lokala variationer.

En gemensam nämnare för de kommuner i Mal-
möLundregionen som har högst sysselsättningsgrad är 
en stor utpendling. Arbetsmarknaden i regionen är ge-
mensam och arbetsmarknadsområdet sträcker sig över 
kommungränser. Nära 57 000 personer från regionens 
tio mindre kommuner arbetar i Lund eller Malmö.

Sysselsättning avser åldern 20-64 år. Arbetslöshet avser antalet arbetslösa (16-64 år) inskrivna vid Arbetsförmedlingen i förhållande till den register-
baserade arbetskraften. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.

ARBETSLÖSHETEN ÖKAR MEST I MALMÖLUNDREGIONEN

Område
Sysselsättningsgrad 

2018

Förändring
(procentenheter) 

2009-2018
Arbetslöshet 

december 2019

Förändring
(procentenheter)

2008-2019

MalmöLundregionen (Stor-Malmö) 72,5% 4,9 10,1% 3,8

Skåne 74,6% 4,6 9,8% 3,2

Stor-Stockholm 80,5% 4,4 6,2% 2,1

Stor-Göteborg 80,4% 6,0 5,9% 0,5

Riket exkl. storstadsregionerna 79,8% 4,8 7,8% 1,0

Riket 79,5% 4,8 7,4% 1,3

Anledningarna till MalmöLundregionens rela-
tivt sett låga sysselsättningsgrad är flera. En faktor 
är Öresundspendlingen. 2015, det senaste året med 
tillgänglig statistik från Örestat, pendlade 11 400 
personer från MalmöLundregionen till Danmark. 
Sysselsättningsgraden i MalmöLundregionen blev 
då 2,8 procentenheter högre när öresundspendlarna 
adderas till SCB:s sysselsättningsstatistik. I officiell sta-
tistik över sysselsättning brukar personer som arbetar 
i Danmark inte räknas som förvärvsarbetande. Sedan 
2015 uppdateras inte statistiken över gränspendling, 
men genom data från Öresundsbron, Skånetrafiken 
samt ForSea är det möjligt att följa trafikutvecklingen 
över sundet. Pendlingen till Danmark sjönk efter att 
gräns- och id-kontroller infördes vid årsskiftet 15/16, 
men har under senare år återigen ökat, delvis på grund 
av en för pendlare fördelaktig valutaskillnad.

En annan faktor är att studerande inte räknas 
som sysselsatta. Lunds universitet attraherar många 
studenter, vilket påverkar Lunds, och därmed hela 
regionens sysselsättningsgrad.

Sysselsättningsgraden i MalmöLundregionen 
ökar med 2–3 procent om öresundspendlare 
inkluderas i statistiken, vilket de inte vanligtvis 
gör. 2015 pendlade 11 400 personer från Malmö-
Lundregionen till Danmark, vilket motsvarade 
en ökning av sysselsättningsgraden med 2,8 
procentenheter. Sedan 2015 finns inte någon 
officiell statistik över antalet Öresundspendlare.
Källa: Örestat.

ÖRESUNDSPENDLINGEN 
PÅVERKAR MALMÖLUND-
REGIONENS SYSSELSÄTT-
NINGSGRAD
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STOR OFFENTLIG SEKTOR JÄMFÖRT MED ANDRA STORSTADSREGIONER

• I Sverige som helhet arbetar 71 procent i privat 
sektor. Sektorn är större i Stor-Göteborg och 
Stor-Stockholm än i resten av landet.

• Lund är den kommun i MalmöLundområdet 
som har störst offentlig sektor. I Lund arbetar 
41 procent i den offentliga sektorn. Därefter 
följer Trelleborg och Lomma, där den offentliga 
sektorn utgör 37 respektive 36 procent.

• Vellinge och Burlöv är de kommuner i Mal-
möLundområdet som har störst privat sektor. 
I Vellinge arbetar 83 procent i den privata 
sektorn och i Burlöv utgör den privata sektorn 
82 procent.

• I Malmö arbetar 73 procent i privat sektor och 
27 procent i offentlig sektor.

OFFENTLIG SEKTOR STÖRST I LUND, MINST I VELLINGE

Avser den sysselsatta dagbefolkningen. Källa: SCB.

större utsträckning i den offentliga sektorn än vad 
de sysselsatta gör i Sveriges två andra storstadsregi-
oner. Detta leder till högre offentliga utgifter, men 
också en viss stabilitet vid konjunkturnedgång. 
Den privata sektorn är mer konjunkturkänslig än 
den offentliga, så en stor offentlig sektor kan göra 
konjunkturtopparna lägre men också mildra effek-
ten av en konjunkturnedgång. I Skåne som helhet 
är 70 procent av alla sysselsatta anställda i privat 
sektor och 30 procent i offentlig sektor.

Inom kommunerna i MalmöLundregionen 
varierar sektorernas storlek kraftigt. I Lund, där 
bland annat universitetet och Skånes universitets-
sjukhus är stora arbetsgivare, står den offentliga 
sektorn för 41 procent av sysselsättningen. I 
Vellinge, Burlöv och Staffanstorp är motsvarande 
siffror bara 17, 18 och 21 procent. 

Antalet anställda i såväl privat som offentlig 
sektor ökar i regionen. Mellan 2017 och 2018 steg 
antalet anställda i MalmöLundregionen i offentlig 
sektor med 2,5 procent, och antalet anställda i 
privat sektor med 1,5 procent. Både offentlig och 
privat sektor ökade mer i MalmöLundregionen 
än i Skåne och Sverige som helhet. Den offentliga 
sektorn växte mer än i de övriga två storstadsregi-
onerna, medan antalet anställda i den privata sek-
torn steg något mer i Stor-Göteborg, där ökningen 
var 2,3 procent.

31%

69%

MalmöLundregionen

33%

67%

Riket exkl. storstadsområden

19%

81%

Stor-Stockholm

26%

74%

Stor-Göteborg

MalmöLundregionen
Offentlig sektor

Privat sektor

Gymnasieutbildning - en nyckel till arbete
I december 2008 var arbetslösheten bland 
personer utan gymnasial utbildning 12,9 procent 
i MalmöLundregionen. Det visar statistik från 
Arbetsförmedlingen. I december 2019 har den 
stigit till hela 31,9 procent. Bland personer med 
gymnasial utbildning har arbetslösheten ökat 
från 5,7 till 8,9 procent under 2008-2019, och 
bland personer med eftergymnasial utbildning 
har arbetslösheten vuxit från 4,5 till 6,6 procent.

Något färre unga arbetslösa - fler äldre
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat 
något från 11,7 till 11,5 procent från december 
2008 till december 2019. Arbetslösheten bland 
äldre (55-64 år) har däremot ökat från 4,8 till 9,5 
procent under perioden.

FAKTA: ARBETSLÖSHET

Skillnader i arbetslöshetsnivå ökar
Malmö har MalmöLundregionens högsta arbets-
löshet i december 2019, 13,9 procent, och Lomma 
har områdets lägsta arbetslöshet, 3,9 procent. Det 
visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört 
med december 2008, då konjunkturläget var likt 
dagens, har skillnaderna mellan MalmöLundregi-
onens kommuner ökat. I de kommuner med en 
högre arbetslöshet, bland annat Malmö, Burlöv 
och Eslöv, har arbetslöshetsnivån ökat mer än i 
de kommuner med en lägre arbetslöshet, såsom 
Lomma, Vellinge, Kävlinge och Höör. 

De grupper där arbetslösheten ökat mest är utrikes 
födda och de som saknar gymnasial utbildning. I 
Lomma, Svedala, Skurup och Eslöv har arbetslöshe-
ten bland utrikes födda med över 10 procentenheter 
mellan december 2008 och 2019, och arbetslösheten 
bland utrikes födda är nu högst i Malmö (26,6%), 
Eslöv (23,5%) och Skurup (23,3%). Malmö och 
Lund är de kommuner där arbetslösheten bland de 
som saknar gymnasial utbildning har ökat mest, med 
22,6 respektive 22,1 procentenheter. I Malmö är 
nu arbetslösheten 40 procent bland de som saknar 
gymnasial utbildning, och i Lund är arbetslösheten 31 
procent i denna grupp. 

Stor offentlig sektor i MalmöLundregionen
De sysselsatta i MalmöLundregionen arbetar i 

23,7% arbetslöshet bland utrikes födda
Bland utrikes födda har arbetslösheten ökat från 
14,7 till 23,7 procent mellan december 2008 och 
december 2019. Ökningen har varit något högre 
bland kvinnor än män. I de andra storstadsregi-
onerna har arbetslösheten bland utrikes födda 
ökat mindre under perioden; 3,8 procentenhe-
ter i Stor-Stockholm och 2,3 procentenheter i 
Stor-Göteborg. I övriga riket har arbetslösheten 
bland utrikes födda ökat med 8,8 procentenheter 
under perioden.

5,2% arbetslöshet bland inrikes födda
Arbetslösheten bland inrikes födda har ökat från 
4,6 till 5,2 procent i MalmöLundregionen mellan 
december 2008 och december 2019. I Stor-Stock-
holm är utvecklingen liknande, arbetslösheten 
bland inrikes födda har ökat med 0,5 procentenhe-
ter under samma period. I Stor-Göteborg har det 
skett en minskning med 0,9 procentenheter.

Andel anställda i offentlig och privat sektor 2018.

ARBETSMARKNAD

Riket exkl. storstadsregionerna

Stor-Stockholm

Stor-Göteborg
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Satsningarna på forskning och utveckling i Skåne har varit oförändrade under de 
senaste tio åren, samtidigt som de växer övriga landet. I Västra Götaland investerades 
21,3 miljarder kronor mer i FoU under 2017 än 2007, och i Stockholms län har investe-
ringarna ökat med 17,7 miljarder. Utbildningsnivån i MalmöLundregionen är stiger, och 
trenden följer en nationell utveckling. Skillnaderna mellan kommunerna är dock fort-
satt stora. Tillströmningen av studenter till regionens fyra universitet är fortsatt stark.

UTBILDNING & FORSKNING
Fler högutbildade i hela regionen
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Utbildningsnivån är god i MalmöLundregionen, 
och även om det fortsatt finns stora skillnader 
mellan kommunerna i regionen så har alla kom-
muner haft en ökning i utbildningsnivå under de 
senaste tio åren. MalmöLundregionen står sig bra 
gentemot de andra två storstadsregionerna när det 
gäller utbildningsnivå, men Skåne har halkat efter 
Stockholms och Västra Götalands län gällande 
satsningar på forskning och utveckling under den 
senaste tioårsperioden.

Högre utbildningsnivå i storstadsregioner
49 procent av MalmöLundregionens befolkning 
i åldern 20–64 år har en eftergymnasial utbild-
ning. I Stor-Stockholm är andelen 50 procent och 
i Stor-Göteborg är andelen 48 procent. I övriga 
riket är utbildningsnivån markant lägre, där har 
36 procent en eftergymnasial utbildning. Utbild-

49%
Andel av befolkningen i MalmöLund-
regionen, 20–64 år, som har efter-
gymnasial utbildning 2018. En ökning 
med 6 procentenheter sedan 2008.

18,3 miljarder
Så många kronor satsades på forsk-
ning och utveckling i Skåne 2017.

Under höstterminen 2018 studerade 
29 100 personer vid Lunds universitet 
och 14 600 vid Malmö universitet.

43 700

9 972
Så många examina togs ut vid Malmö 
och Lunds universitet under läsåret 
2018/2019. 7 509 examina togs ut i 
Lund och 2 463 i Malmö.

Förändring i procentenheter. Källa: SCB

STOR ANDEL HÖGUTBILDADE I MALMÖLUNDREGIONEN

Område
Förgymnasial utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Gymnasial utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Eftergymn. utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Okänd
utb.nivå

MalmöLundregionen (Stor-Malmö) 10% (-3) 37% (-4) 49% (+6) 3%

Skåne 12% (-3) 43% (-3) 42% (+6) 3%

Stor-Stockholm 10% (-3) 37% (-4) 50% (+6) 4%

Stor-Göteborg 10% (-3) 39% (-4) 48% (+7) 2%

Riket exkl. storstadsregionerna 12% (-4) 50% (-2) 36% (+5) 2%

Riket 11% (-3) 45% (-3) 41% (+6) 3%

Lunds universitet grundades 1666, och är både 
regionens äldsta och största universitet. Malmö 
universitet öppnade 1998 under namnet Malmö 
högskola, men fick status som universitet 2018. 
Dessutom finns Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp i Lomma kommun, och sjöfartsuniversi-
tetet World Maritime University i Malmö.

MALMÖLUNDREGIONENS 
FYRA UNIVERSITET

ningsnivån är också högre i MalmöLundregionen 
än i Skåne som helhet. Därmed visar detta att 
arbetslösheten och matchningsproblematiken på 
arbetsmarknaden i MalmöLundregionen inte beror 
på att regionens befolkning har en lägre kompe-
tensnivå än övriga storstadsregioner.

I KORTHET

Hög utbildningsnivå i MalmöLundregionen
49 procent av MalmöLundregionens befolkning mel-
lan 20 och 64 år har en eftergymnasial utbildning. 
Det är en nivå som är jämförbar med Stor-Stock-
holm och Stor-Göteborg, och högre än i övriga riket. 

Företagen investerar mindre i FoU
Företagsinvesteringarna i forskning och utveckling 
sjönk med 2,8 miljarder kronor i Skåne mellan 2007 
och 2017. Företagen satsar mindre på området än 
tidigare, medan de offentliga satsningarna ökat. 
Skåne tappar mark mot de andra storstadslänen där 
både de privata och offentliga satsningarna ökar. 

Stor skillnad i utbildningsnivå mellan kommunerna
I Lund har 68 procent av befolkningen mellan 20 
och 64 år eftergymnasial utbildning, och i Lomma 

är motsvarande siffra 64 procent. Skillnaden är stor 
mot de kommuner där utbildningsnivån är lägre. 
I Skurup och Trelleborg har 30 och 32 procent en 
eftergymnasial utbildning. 

Stor ökning av universitetsexamina under 2000-talet
9 972 examina utfärdades vid Malmö och Lunds 
universitet under läsåret 2018/2019. Bildandet av 
Malmö universitet har inte gjort att antalet studen-
ter i Lund minskat, utan antalet examina har ökat 
vid båda lärosätena under 2000-talet. 

MalmöLundregionen har fyra universitet
Utöver Lunds och Malmö universitet finns två 
ytterligare universitet i regionen. I Alnarp i Lomma 
kommun finns Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU),  
och i Malmö finns World Maritime University.

Utbildningsnivå och andel av befolkningen, 20-64 år. 

151



50

UTBILDNING & FORSKNING

MALMÖLUNDREGIONEN • Februari 2020 51

UTBILDNING & FORSKNING

MALMÖLUNDREGIONEN • Februari 2020

Utbildningsnivån varierar mellan Malmö-
Lundregionens kommuner
68 procent av Lunds invånare mellan 20 och 64 år 
har en eftergymnasial utbildning, vilket gör Lunds 
befolkning till den mest högutbildade i Malmö-
Lundregionen. I Lomma, där utbildningsnivån är 
näst högst i regionen, har 64 procent en eftergym-
nasial utbildning. De högutbildade i Lomma har 
ökat med åtta procentenheter under den senaste 
tioårsperioden. I Skurup och Trelleborg är utbild-
ningsnivån lägst i regionen.

I samtliga kommuner i MalmöLundregionen 
ökar andelen invånare med eftergymnasial utbild-
ning, medan andelen som saknar gymnasial utbild-
ning minskar. Skillnaderna mellan kommunerna är 
dock fortsatt stora. De stora variationerna mellan 
kommunerna kan utgöra en framtida utmaning för 
de kommuner med lägst utbildningsnivå. Det råder 
stor kompetensbrist i Skåne, och konkurrensen om 
de högutbildade är stor. Även om pendlingen, och 
därmed kompetensutbytet, ökar i hela regionen går 
strömmarna oftast till Malmö och Lund.

Lund har landets största universitet, sett till 
antalet examina
Sedan läsåret 2011/2012 är Lunds universitet det 
lärosäte i landet som utfärdar flest examina. Under 
läsåret 2018/2019 utfärdades 7 500 examina, men 
toppnoteringen var 2015/2016 då antalet var 
8 700. Malmö universitet etablerades 1998, då 
under namnet Malmö högskola. Att ett universitet 
har öppnat även i Malmö har inte gjort att varken 
antalet studenter eller examina blivit färre i Lund, 
utan båda universiteten har haft fler studerande 
under 2000-talet.

I Malmö utfärdades drygt 1 000 examina 
under 1998/1999, och under det senaste läsåret, 
2018/2019 utfärdades närmare 2 500. Toppnote-
ringen var 2015/2016 även för Malmö, då över 
3 000 examina utfärdades.

Omkring 29 100 studenter läste vid Lunds 
universitet, och 14 600 studenter läste vid Malmö 
universitet under höstterminen 2018. Höstterminen 
2010 var den termin Lunds universitet hade flest 
studenter, 31 400 personer, medan Malmö univer-
sitet nådde sin toppnotering höstterminen 2013, då 
15 900 personer läste vid universitetet.

FoU-satsningarna har minskat i Skåne, men 
ökat i Stockholm och Västra Götalands län
Under 2017 satsades 18,3 miljarder kronor på 
forskning och utveckling i Skåne län. Summan är i 
prinicip oförändrad jämfört med 2007, men under 

åren däremellan har satsningarna varit mindre. 
Under 2015 var investeringarna i forskning och 
utveckling 16,3 miljarder i Skåne län. I offentlig 
sektor har satsningarna ökat från 3,9 miljarder 
kronor år 2007 till 6,7 miljarder år 2017, men 
företagen har minskat sina satsningar från 14,4 
miljarder till 11,6 miljarder under samma period.

Även i Riket och i Stockholms och Västra 
Götalands län har satsningarna på forskning och 
utveckling från offentlig sektor ökat, men där har 
även företagen ökat sina FoU-satsningar. I Västra 
Götalands län har FoU-investeringarna dubblerats 
från 21,6 till 43 miljarder mellan 2007 och 2017, 
och i Stockholms län har investeringarna i FoU 
ökat från 35,9 till 53,6 miljarder kronor under 
perioden. Skåne län har alltså tydligt halkat efter 
de andra storstadslänen under de senaste tio åren.

FoU-SATSNINGARNA I SKÅNE 
OFÖRÄNDRADE

SKÅNEFÖRETAGEN HAR MINSKAT 
SINA FoU-SATSNINGAR

Källa: SCB
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HÖGST UTBILDNINGSNIVÅ I LUND OCH LOMMA

Område
Förgymnasial utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Gymnasial utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Eftergymn. utb. 2018 
(Förändring 2008-2018)

Okänd 
utb.nivå

Burlöv 15% (-4) 46% (-2) 35% (+6) 4%

Eslöv 14% (-4) 49% (-3) 35% (+6) 2%

Höör 12% (-4) 47% (-2) 39% (+6) 2%

Kävlinge 9% (-4) 45% (-3) 44% (+7) 2%

Lomma 4% (-3) 30% -6) 64% (+8) 1%

Lund 5% (-2) 24% (-3) 68% (+4) 3%

Malmö 12% (-2) 36% (-4) 48% (+7) 4%

Skurup 14% (-5) 54% (+/-0) 30% (+5) 2%

Staffanstorp 8% (-4) 43% (-4) 47% (+8) 2%

Svedala 10% (-5) 50% (-3) 38% (+8) 2%

Trelleborg 13% (-5) 53% (-2) 32% (+6) 2%

Vellinge 6% (-4) 42% (-5) 51% (+8) 2%

MalmöLundregionen 10% (-3) 37% (-4) 49% (+6) 3%
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• Andelen med eftergymnasial utbildning är störst i 
Lund och Lomma.

• Skurup och Trelleborg är de kommuner där 
andelen med eftergymnasial utbildning är lägst: 
30 respektive 32 procent.

• I samtliga kommuner har andelen av befolkning-
en med eftergymnasial utbildning ökat, och an-
delen som saknar gymnasial utbildning minskat 
under den senaste tioårsperioden.

• Utvecklingen i MalmöLundregionen följer utveck-
lingen i riket i stort med en allt mer välutbildad 
befolkning.

STORA SKILLNADER I 
UTBILDNINGSNIVÅ

29 000 STUDERAR I LUND

Avser både höst- och vårtermin. Källa: Universitetskanslersämbetet

ALLT FLER EXAMINA UTFÄRDAS

Källa: SCB

• Att Malmö universitet öppnade 1998 har inte 
gjort att antalet uttagna examina vid Lunds 
universitet har blivit färre. Istället har båda uni-
versiteten haft ett ökat antal utfärdade examina 
under de senaste tio åren.

• Flest examina togs ut under läsåret 2015/2016, 
totalt 11 750 examina vid Malmö och Lunds 
universitet.

• Höstterminen 2018 studerade 29 100 personer vid 
Lunds universitet och 14 600 vid Malmö universitet.

ÖVER 40 000 STUDENTER
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Sysselsättningstillväxten har varit stark i MalmöLundregionen sedan 90-talets 
finanskris, även om arbetslösheten fortsatt är hög. Sedan 1998 har närmare 
95 000 jobb tillkommit i regionen, 64 procent av dessa har skapats i Malmö. 
Regionen håller jämna steg med storstadsregionerna runt Stockholm och Göte-
borg. Flera jobb inom industrisektorn har försvunnit, och företagstjänster är idag 
Malmös största bransch, och den näst största branschen i regionen totalt sett. 

SYSSELSÄTTNING & NÄRINGSLIV
Malmö har blivit ett tydligare centrum
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I MalmöLundregionen skapas nya arbetstillfällen 
både inom offentlig och privat sektor. Fler jobb har 
skapats i regionen jämfört med övriga Skåne under 
de senaste 20 åren. Sysselsättningstillväxten i övriga 
Skåne är något lägre, även om den ligger högre än 
riksgenomsnittet. Nya företag bildas i regionen, 
men en stor anledning till jobbtillväxten är sats-
ningar inom offentlig sektor, som vård och omsorg, 
utbildning och offentlig förvaltning. Nyföretagandet 
i både MalmöLundregionen och Skåne i stort har 
legat på en relativt jämn nivå under en tioårsperiod.

Lika stor jobbökning i MalmöLundregionen 
som i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg
Antalet nya jobb i storstadsregionerna blir allt fler, 
och ökar i snabbare takt än antalet jobb i övriga ri-
ket. Under den senaste tjugoårsperioden har antalet 
jobb i MalmöLundregionen, Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg ökat med omkring 40 procent, med-
an övriga riket endast har haft en ökning av antalet 

39%
Antalet sysselsatta i MalmöLund-
regionen har ökat med 39 procent 
mellan 1998 och 2018.

6 175
Den största arbetsgivaren i Malmö-
Lundregionen är Lunds universitet, 
som har 6 175 anställda.

Så många nya företag startades i  
MalmöLundregionen under 2018. Un-
der året gick 645 företag i konkurs.

5 345

54 800
Antal sysselsatta inom branschen vård 
och omsorg i MalmöLundregionen 
2018. Den bransch i regionen som 
sysselsätter flest. Det motsvarar 16,2 
procent av alla sysselsatta.

Källa: SCB

SNABBAST SYSSELSÄTTNINGSÖKNING I STORSTADSREGIONERNA

Område Antal sysselsatta 2018 Förändring 98-18 Förändring 08-18

MalmöLundregionen (Stor-Malmö) 339 045 39% 17%

Skåne 607 549 30% 13%

Stor-Stockholm 1 265 801 40% 20%

Stor-Göteborg 540 051 43% 18%

Riket exkl. storstadsregionerna 2 827 022 18% 8%

Riket 4 971 919 27% 13%

sysselsatta med 18 procent.
Utvecklingen hänger samman med att det har skett 

en starkare befolkningsökning i storstadsregionerna än 
i övriga riket, men det är inte hela förklaringen. 

Sysselsättningstillväxten i storstadsregionerna har 
pågått sedan 1994, efter att sysselsättningen sjönk 
under det tidiga 90-talet i samtliga storstadsregioner, 
liksom i riket i stort.

I KORTHET
Centraliseringen ökar
Storstadsregioner har en snabbare sysselsättnings-
tillväxt än övriga riket, och centraliseringen syns 
även i MalmöLundregionen. Malmö har haft en stark 
tillväxttakt under de senaste tjugo åren, och står nu 
för 55 procent av sysselsättningen i regionen.

Få nya jobb i Eslöv och Trelleborg
Under tidigt 90-tal hade Eslöv och Trelleborg en sär-
ställning bland MalmöLundregionens mindre kommu-
ner. Arbetsmarknaden var relativt stor i kommunerna, 
men medan antalet jobb ökat i övriga delar av regionen 
sedan 1990 har de minskat i Eslöv och Trelleborg.

Flest stora arbetsgivare i Malmö och Lund
Bland de 21 största arbetsgivarna i regionen, efter 
att kommuner och landsting som har anställda i 
alla kommuner räknas bort, finns 8 arbetsgivare 

i Lund och 13 i Malmö. Flest anställda har Lunds 
universitet, och den största privata enskilda arbets-
givaren är Axis communications AB. När antalet 
anställda sammanräknas efter koncern syns flera 
stora arbetsgivare, bland annat Tetra Pak och IKEA. 

Vård och omsorg är den största branschen i  
MalmöLundregionen
Vård och omsorg sysselsätter 54 800 personer i Mal-
möLundregionen, vilket motsvarar 16,2 procent av alla 
sysselsatta. Den bransch som vuxit med flest anställda 
under de senaste tio åren är offentlig förvaltning och 
försvar, som haft en ökning med med 41 procent. 

Färre sysselsatta i industrin
Tillverknings- och utvinningsindustrin hade 23 200 
anställda i MalmöLundregionen år 2018. Det är 24 
procent färre än under 2008.

39%

40%

43%

MalmöLundregionen

Stor-Stockholm

Stor-Göteborg

SYSSELSÄTTNINGSÖKNING 
1998-2018:

Totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor (dagbefolkning).

Avser total sysselsättning, både näringsliv och offentlig sektor.
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Källa: SCB

JOBBEN ÖKAR I FLERA KOMMUNER

Kommun
Antal sysselsatta 

2018
Förändring 
1998-2018

Förändring 
2008-2018

Burlöv 8 766 37% 12%

Eslöv 11 183 3% 0%

Höör 5 263 23% 12%

Kävlinge 8 145 17% 11%

Lomma 6 066 36% 25%

Lund 72 256 38% 10%

Malmö 185 285 48% 23%

Skurup 4 707 31% 14%

Staffanstorp 7 030 51% 22%

Svedala 7 045 17% 8%

Trelleborg 14 079 5% 1%

Vellinge 9 220 43% 16%

MalmöLund-
regionen

339 045 39% 17%

Högre sysselsättningstillväxt i 
MalmöLundregionen än i övriga Skåne
Den nationella centraliseringstrenden återkommer 
även inom Skåne. Medan antalet sysselsatta ökat med 
39 procent i MalmöLundregionen under den senaste 
tjugoårsperioden har antalet sysselsatta i övriga Skåne 
endast ökat med 21 procent sedan 1998. Av alla nya 
jobb som skapats i Skåne mellan 1998 och 2018 har 
67 procent tillkommit i MalmöLundregionen.

Skillnaden i tillväxttakt mellan MalmöLundre-
gionen och övriga Skåne går att följa i diagrammet 
nedan. Sysselsättningen föll under inledningen av 
90-talet, men har därefter ökat. Ökningen är kraftiga-
re i MalmöLundregionen än i övriga Skåne.

Malmö blir ett allt starkare centrum
Nittiotalskrisen slog hårdare mot Malmö än mot 
övriga MalmöLundregionen. Mellan 1990 och 
1993 minskade antalet jobb i staden med över 
27 500, och först år 2007 var sysselsättningen på 
samma nivå som 1990.

I diagrammet nedan går dock att se att antalet 
jobb har ökat kraftigt under den senaste tjugo-
årsperioden, och att Malmö har haft en starkare 
tillväxt än Lund och övriga kommuner i Malmö-
Lundregionen. Centraliseringen inom regionen 
ökar då en allt större andel av jobben i regionen 
finns i Malmö. 2018 stod Malmö för 55 procent 
av hela MalmöLundregionens sysselsättning

Även Lund har stärkts i relation till regionens 
mindre kommuner, vilket diagrammet nedan visar.

• Malmö och Lund sysselsätter i särklass 
flest personer i MalmöLundregionen.

• Staffanstorp är den kommun som har haft 
högst sysselsättningstillväxt under den 
senaste tjugoårsperioden.

• Lomma har haft högst sysselsättningstill-
växt under de senaste tio åren.

• Sett över hela tjugoperioden har antalet 
jobb i Malmö och Lund ökat i liknande 
takt, men under de senaste tio åren har 
tillväxttakten i Lund varit lägre.

• Eslöv och Trelleborg har haft lägst sys-
selsättningstillväxt, både i ett tio- och ett 
tjugoårsperspektiv.

FLEST NYA JOBB I 
STAFFANSTORP

Arbetsgivare Antal anställda Kommun

MalmöLundregionens kommuner 47 150

Skåne Läns Landsting 21 595

Lunds universitet 6 175 Lund

Axis communications AB 2 025 Lund

Polismyndigheten 1 775 Malmö

Malmö universitet 1 725 Malmö

Tetra Pak Packaging Solutions AB* 
     + Aktiebolaget Tetra Pak*

1 325
775

Lund

PostNord Sverige AB 1 225 Malmö

Skanska Sverige AB 1 025 Malmö

Alfa Laval Lund AB 1 025 Lund

Samhall AB 975 Malmö

Nobina Sverige AB 925 Malmö

Trygg-Hansa Försäkring filial 775 Malmö

Försvarsmakten 775 Lund

Skatteverket 725 Malmö

Försäkringskassan 725 Malmö

Pågen Färskbröd AB 725 Malmö

Ericsson AB 725 Lund

Trafikverket 675 Malmö

Sveriges Domstolar 675 Malmö

Kriminalvården 675 Malmö

Sony Mobile Communications AB 675 Lund

DE STÖRSTA ARBETSGIVARNA I MALMÖ-
LUNDREGIONEN (EJ KONCERN)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

MalmöLundregionen (Stor-Malmö) Övriga Skåne

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Malmö Lund Övriga kommuner i MalmöLundregionen
*Koncernen Tetra Pak har två bolag med på listan. Dessa placeras på därför 
samma rad, men har ej summerats. Bolagen är ej sammanräknade i koncer-
ner. Antal anställda anges i intervall om 25. Avser november 2019. Källa: SCBAvser totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor. Källa: SCB Avser totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor. Källa: SCB

CENTRALISERINGEN ÖKAR I SKÅNE ALLT FLER ARBETAR I MALMÖ

145 900

118 300

149 000

1990:

1993:

2007:

2018:

185 300
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Lunds universitet är den största 
arbetsgivaren i MalmöLundregionen
Malmö och Lund dominerar listan över de största 
arbetsgivarna i MalmöLundregionen. Bland de 21 
största arbetsgivarna, när de två största arbetsgivarna 
kommuner och landsting är borträknade, finns 8 
arbetsgivare i Lund och 13 i Malmö.

I Lund finns både den största offentliga arbetsgi-
varen, Lunds universitet, samt den största enskilda 
privata arbetsgivaren, Axis communications AB. 
Sammanräknat efter koncern har även Tetra Pak 
över 2 000 anställda i Lund. I Malmö är Polismyn-
digheten störst, med omkring 1 775 anställda.

I tabellen anges de företag med flest anställda i ett 
och samma bolag. Det finns därför flera koncerner med 
anställda i flera olika bolag som inte inkluderas. Ett av 
dessa är IKEA-sfären, som uppger sig ha över 4 200 
anställda i Malmö uppdelade i cirka 15 bolag.

Eslöv och Trelleborg har tappat sin 
särställning bland de mindre kommunerna

Sysselsättningen har ökat i kommunerna i Malmö-
Lundregionen efter 90-talets finanskris. Den totala 
sysselsättningen överstiger nu noteringen från 1990 
i alla kommuner förutom i Eslöv och Trelleborg. 
1990 arbetade 16 700 personer i Trelleborg och 13 
100 personer i Eslöv, och städerna hade en klart 
större arbetsmarknad än övriga mindre kommuner i 
MalmöLundregionen.

Efter det tuffa 90-talet har sysselsättningen ökat 
marginellt i Eslöv och Trelleborg vilket har gjort att 
kommunerna har tappat sin särställning gente-
mot de övriga mindre kommunerna. I Eslöv har 
sysselsättningstillväxten varit 3 procent sedan 1998, 
och i Trelleborg 5 procent. 2018 arbetade 14 100 
personer i Trelleborg och 11 200 personer i Eslöv. I 
Vellinge, som är nästa kommun i ordningen, arbeta-
de samma år 9 200 personer.

Den genomsnittliga sysselsättningstillväxten i 
regionens åtta minsta kommuner var 31 procent 
under perioden 1998-2018.
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SYSSELSÄTTNINGEN HAR MINSKAT 
I ESLÖV OCH TRELLEBORG

Totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor (dagbefolkning).

Antal sysselsatta i regionen (dagbefolkning). Antal sysselsatta i regionen (dagbefolkning).

Sysselsatta i regionens 10 minsta kommuner (dagbefolkning).

Avser totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor. Källa: SCB
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Avser total sysselsättning, både näringsliv och offentlig sektor.
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Vård och omsorg är MalmöLundregionens 
största bransch

Flera av de branscher som vuxit mest i MalmöLund-
regionen under de senaste tio åren är branscher med 
en hög andel offentligt anställda. Offentlig förvaltning 
och försvar har vuxit mest, utbildningsbranschen har 
ökat antal anställda med 33 procent på tio år, och den 
största branschen i regionen är vård och omsorg. I de 
två sistnämnda finns även en utbredd privat sektor.

Vård och omsorg sysselsätter knappt 55 000 per-
soner i MalmöLundregionen, vilket motsvarar 16,2 
procent av alla sysselsatta. Branschen är störst i sex av 
regionens tolv kommuner. Det finns bland annat två 
sjukhus i regionen, lasarettet i Trelleborg 
med omkring 700 anställda, samt Skånes 
universitetssjukhus med omkring 12 000 
anställda, främst i Malmö och Lund.

Branschen tillverkning och utvinning 
hade 24 procent färre anställda år 2018 
än år 2008. Den är fortsatt Malmö-
Lundregionens femte största bransch, 
sett till antal sysselsatta, men utgör en 
mindre andel än tidigare.

MalmöLundregionens omställning från 
industri- till tjänsteregion går att se bland 
annat på minskat antal sysselsatta inom 
tillverkning- och utvinningsindustrin, men 
också på att företagstjänster är den bransch 
som sysselsätter näst flest i regionen. 
Branschen är vanligast i Malmö, där 16,9 
procent arbetar med företagstjänster.

Handel är den tredje största bran-
schen i MalmöLundregionen. I Burlöv 
är branschen kommunens största, vilket 

till stor del beror på handelscentrumen #Bernstorp 
och Burlöv Center.

Utbildning är MalmöLundregionens fjärde 
största bransch, och den av de största branscherna 
som vuxit mest sett till antal anställda under de 
senaste tio åren. I Staffanstorp, Vellinge och Lomma 
är branschen kommunens största.

Den bransch i MalmöLundregionen som vuxit 
allra mest procentuellt sett är offentlig förvaltning 
och försvar. Den största delen av dessa arbetar i 
offentlig förvaltning, men det finns även ett för-
svarsregemente, Södra skånska regementet (P7), i 
Revingehed i Lunds kommun.
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FLER NYA FÖRETAG I MALMÖLUND-
REGIONEN ÄN I ÖVRIGA SKÅNE

• Under 2018 startades 9 250 nya företag i 
Skåne. 5 350 av dessa bildades i Malmö-
Lundregionen, vilket motsvarar 58 procent.

• Malmö är den kommun i MalmöLundregio-
nen där flest företag bildas. Därefter följer 
Lund, Vellinge och Trelleborg.

• Under 2019 gick 1 100 företag i konkurs i 
Skåne. 640 av dessa företag fanns i Malmö-
Lundregionen, vilket motsvarar 57 procent.

• Flest konkurser, närmare 400 stycken, 
skedde i Malmö under 2019, och nära 70 
företag i Lund gick i konkurs. I övriga kom-
muner var antalet konkurser få.

MALMÖLUNDREGIONEN 
STÅR FÖR ÖVER HÄLFTEN 
AV SKÅNES NYA FÖRETAG

Fler nya företag i MalmöLundregionen än i 
övriga Skåne
Det startas fler nya företag i MalmöLundregio-
nen än i övriga Skåne. Det är också fler företag i 
MalmöLundregionen som går i konkurs än i övriga 
Skåne. men då de nystartade företagen är fler än 
konkurserna växer företagandet i MalmöLundregi-
onen mer än i övriga Skåne.

Malmö är den kommun där flest nya företag 
startar. Malmö har under den senaste tioårsperio-
den stått för omkring hälften av alla nya företag i 
MalmöLundregionen, och därmed strax under 30 
procent av alla nya företag i Skåne som helhet.

Antalet konkurser i såväl MalmöLundregio-
nen som Skåne som helhet sjönk under 2015 och 
2016, men under de senaste tre åren har de åter-
gått till samma nivåer som under tidigare år.

Källa: Tillväxtanalys

Källa: SCB

STABIL TREND TROTS FLER KON-
KURSER SEDAN 2016

Bransch
Antal anställda  

2018
Förändring  
2008-2018

Andel av den totala  
sysselsättningen

Vård och omsorg, sociala tjänster 54 758 +20% 16,2%

Företagstjänster 47 508 +18% 14,0%

Handel 46 452 +17% 13,7%

Utbildning 42 930 +33% 12,7%

Tillverkning och utvinning 23 190 -24% 6,8%

Byggverksamhet 22 660 +21% 6,7%

Offentlig förvaltning och försvar 21 126 +41% 6,2%

Information och kommunikation 17 523 +31% 5,2%

Kulturella och personliga tjänster 15 314 +21% 4,5%

Transport och magasinering 15 224 -1% 4,5%

Hotell- och restaurangverksamhet 11 142 +36% 3,3%

MALMÖLUNDREGIONENS STÖRSTA BRANSCHER

Avser totalt antal sysselsatta, näringsliv och offentlig sektor. Det är ej möjligt att följa sysselsättning per bransch ur ett tjugoårsperspektiv på samma 
sätt som i övriga tabeller, då SCB:s branschindelning förändrats vid två tillfällen under perioden. Källa: SCB
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Kommun Största bransch

Antal 
sysselsatta 
i branschen

Andel av total 
sysselsättning 

i kommunen

Burlöv Handel 2 551 29,1%

Eslöv Vård och omsorg 2 034 18,2%

Höör Vård och omsorg 1 338 25,4%

Kävlinge Vård och omsorg 1 362 16,7%

Lomma Utbildning 1 491 24,6%

Lund Vård och omsorg 15 026 20,8%

Malmö Företagstjänster 31 256 16,9%

Skurup Vård och omsorg 795 16,9%

Staffanstorp Utbildning 1 101 15,7%

Svedala Transport och magasinering 1 298 18,4%

Trelleborg Vård och omsorg 2 914 20,7%

Vellinge Utbildning 1 637 17,8%

Vård och omsorg omfattar även sociala tjänster. Avser totalt antal sysselsatta, näringsliv 
och offentlig sektor. Källa: SCB

VÅRD OCH OMSORG STÖRST I SEX KOMMUNER

Antal nystartade företag.

Antal konkurser.

IKEA-sfären (Inter IKEA, Ingka och Ikano) satsar 
i Malmö där man idag har drygt 4 200 anställda, 
en ökning med 3 800 anställda sedan 2009. Bred-
vid varuhuset på Svågerstorp ligger kontoret och 
mötesplatsen Hubhult som invigdes 2015. Sedan 
dess har bl.a. IKEA Industri, IKEA Food Services 
och Ikano banks nordiska kundcenter flyttat till 
staden med kontor i Hyllie och vid Centralen.

IKEA-SFÄREN VÄXER I MALMÖ

Arbetsställen i MalmöLundregionen med över 
100 anställda har ökat antalet sysselsatta med 
13 200 personer, eller 13 procent, under de 
senaste fem åren. Det visar data från SCB:s 
företagsregister. Arbetsställen med färre än 
50 anställda har ökat antalet anställda med 9 
procent, och arbetsställen med 50-99 anställda 
har vuxit med 8 procent under samma period.

STORFÖRETAG VÄXER MEST
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• Berlingske, 9 februari 2020. En fredag aften satte 
Folketinget et ”meget ambiøst” klimamål – det kan 
betyde skrotning af fyret, elbil i garagen og flere højs-
pændingsmaster 

• E.ON, pressmeddelande 17 april 2019. Risk för elbrist i 
Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktionen.

• Globala målen, 2019. Hur går det för de globala målen 
egentligen?

• Ingka Services, uppgifter om antalet anställda i Inter IKEA, 
Ingka och Ikano i Malmö, Helsingborg, Älmhult och Köpen-
hamn lämnade till Øresundsinstituttet i januari 2020.

• Klima- Energi og Forsyningsministeriet, 2019. Aftale om 
klimalov

• Klimatsamverkan Skåne, 2018. Ett klimatneutralt och fos-
silbränslefritt Skåne. Klimat- och energistrategi för Skåne

• Länsstyrelsen i Skåne, 2019. Skånes elförsörjning – en 
nationell angelägenhet. 

• Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Blekinge, 2008. 
Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planering. 

• Malmö stad, 2020. Malmö stads miljöprogram
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013. 

Resiliens - Begreppets olika betydelser och använd-
ningsområden.

• Naturskyddsföreningen, hemsida. Frågor och svar om 
klimatförändringarna.

• News Øresund, 26 augusti 2015. IBM anställer 300 i nytt 
utvecklingscentrum i Malmö

• News Øresund, 29 juni 2018. 100 000 kvadratmeter nya 
kontorslokaler färdigställs i Malmö under nästa år.

• News Øresund, 18 september 2019. Dansk Industri pre-
senterade klimatplan för 65 procent lägre CO2 utsläpp och 
120.000 nya jobb

• News Øresund, 10 februari 2020. Köpenhamns överborg-
mästare öppnar för ett samarbete med skånska kommu-
ner om vindkraftsparker i Öresund

• Polisen 28 november 2019. Operation Rimfrost kommer att 
få effekter i hela Sverige.

• Produktivietskommissionen, december 2019. Produktivitet 

PUBLICERINGAR

• Business Region Skåne
• Energikontoret Skåne
• Gate 21
• Greater Copenhagen Committee
• Innovation Skåne
• Kommunförbundet Skåne
• MalmöLundregionen
• Region Skåne
• Räddningstjänsten Syd
• Skånetrafiken
• Sveriges kommuner och regioner, SKR
• STRING network
• Sydvatten
• Sysav
• VA Syd

HEMSIDOR

STATISTISKA KÄLLOR 
• Arbetsförmedlingen
• Danmarks statistik
• Kronofogden
• Statistiska centralbyrån (SCB)
• Svensk mäklarstatistik
• Tillväxtanalys
• Universitetskanslersämbetet
• Örestat

Om rapporten och källförteckning
Denna rapport är framtagen på uppdrag av kommunsam-
arbetet MalmöLundregionen och utarbetad av Øresundsin-
stituttet, ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum. 
Rapporten belyser nuläget med inslag av framtidsspaning. 
Texten är uppdelad i två delar där den inledande perspek-
tivdelen går på bredden över fackområden och den efter-
följande faktadelen är uppdelad på olika ämnesområden. 

Om statistiken
Rapporten bygger på lokala och regionala data från 
främst Statistiska centralbyrån (SCB), men även andra 
datakällor.

Arbetslöshet och sysselsättning
Arbetslöshetsmåttet kommer från Arbetsförmedlingen, 
och är inte helt jämförbart med det arbetslöshetsmått 
som tas fram av SCB, då definitionen av arbetslöshet 
skiljer sig något åt. Arbetsförmedlnigens statistik avser 
antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen, både öppet 
arbetslösa och sökande i program. Detta i relation till 
den registerbaserade arbetskraften mellan 20 och 64 år. 
Sysselsättningsgraden inhämtas från SCB, och avser hur 
stor andel av befolkningen mellan 20 och 64 år som är 
förvärvsarbetande.

Befolkning
Befolkningsstatistiken är hämtad från SCB, och bygger 
på data från den första november 2009 respektive 2019. 
Den befolkningsstatistik som beskriver utvecklingen över 
en längre tid, från 1968, bygger istället på data från den 
trettionde december varje år.

Bostadsmarknaden
Statistiken över bostadspriser kommer från Svensk mäk-
larstatistik, och avser genomsnittliga helårssiffror. Helårs-
siffran för 2019 är ännu preliminär, men det brukar vara 
små skillnader mellan den preliminära och den slutgiltiga 
statistiken. Prisutvecklingen för villor anges i K/T-tal, en 
koefficient som beskriver relationen mellan köpeskilling 
och taxeringsvärde. Detta då måttet även tar andra fak-
torer i beaktande, såsom läge och ålder. Nyproduktionen 
avser antal påbörjade bostäder, och inhämtas från SCB. 

Disponibel inkomst och skattekraft
Invånarnas disponibla inkomst och skattekraft bygger på data 
från SCB. Kommuninvånarnas skattekraft bygger på löne-
summor från föregående år, det är alltså därför det är möjligt 
att redan i januari 2020 få helårssiffror för innevarande år. 
Skattekraft är en bruttointäkt och beräknas per invånare 
medan den disponibla inkomsten, som är de kvarvarande 
medlen efter att skatt dragits, beräknas per hushåll.

Flyttstatistik
Statistiken över antalet flyttar avser antalet personer, och 
inte familjer. Den övergripande statistiken har inhämtats 

från SCB, medan statistiken över flyttar över Öresund, och 
statistiken om mellan vilka kommuner i Skåne de interna 
flyttarna går kommer från Örestat.

Forskning och utveckling (FoU)
Statistiken kommer från SCB, och finns endast på läns- och 
riksnivå. Det går därför inte att säga hur stor del av FoU-sats-
ningarna som MalmöLundregionen står för kontra övriga 
Skåne. Statistiken publiceras vartannat år.

Nyföretagande och konkurser
Antalet nystartade företag hämtas från Tillväxtanalys, 
antalet konkurser bygger på statistik från SCB. Datan är 
jämförbar, och kan gemensamt ge en god fingervisning 
om utvecklingen av antalet företag i regionen. Det kan 
dock finnas fler anledningar än konkurser till att bolag 
läggs ner, vilket gör att datan inte är heltäckande.

Pendling
Statistiken över antal pendlare bygger på data från SCB. 
Andel utpendlare är ett mått som räknats fram genom att 
antalet utpendlare dividerats med den arbetande befolkning-
en som bor i kommunen, det vill säga både de som pendlar ut 
ur kommunen och arbetar innanför kommunens gränser.

Skulder till Kronofogden
Invånarnas skulder till Kronofogden kan ses både som ett 
konjunkturmått, men också som ett sätt att skildra skill-
nader i invånarnas privatekonomi mellan kommunerna. 
Statistiken från Kronofogden avser det totala skuldbelop-
pet per invånare. Denna summa har sedan dividerats med 
invånarantalet den siste december samma år, statistik 
som inhämtats från SCB.

Största arbetsgivare
Statistiken över de största arbetsgivarna i MalmöLundregi-
onen bygger på data från SCB. I varje kommun är den egna 
kommunen den största arbetsgivaren, och i flera kommuner 
är Skåne läns landsting en stor arbetsgivare. Dessa har sam-
manräknats i tabellen. Statistiken bygger på företagsregist-
ret, och avser de största bolagen, men är inte sammanräknad 
för koncern. Antalet anställda anges i 25-personersintervall.

Sysselsättning
Sysselsättningsstatistiken inhämtas från SCB:s register-
baserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). SCB gjorde nya 
branschindelningar 2002 samt 2007, vilket gör att längre 
jämförelser för antalet sysselsatta per bransch inte är 
möjliga. Dock är totalsumman jämförbar över en längre 
period. Den branschuppdelade statistik använder sig av 
branschindelningen från 2007, SNI 2007.

Sysselsättning efter sektor
Offentlig sektor omfattar landsting, primärkommunal 
förvaltning, statlig förvaltning, statliga affärsverk samt övriga 

offentliga institutioner, medan privat sektor innefattar övriga 
kategorier. Statistiken bygger på dagbefolkning, alltså de som 
arbetar i kommunen, oavsett om de bor där eller i en annan 
kommun. Statistiken inhämtas från SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik.

Universiteten
Statistiken över antalet examen inhämtas från SCB. Statisti-
ken över antalet studenter vid Malmö och Lunds universitet 
kommer från Universitetskanslersämbetet.

Utbildningsnivå
Statistiken inhämtas från SCB och avser befolkningen mellan 
20 och 64 år i varje kommun. I statistiken görs ingen skillnad 
på en två- eller treårig gymnasieutbildning, eller längden på 
den eftergymnasiala utbildningen.

och tillväxt i skånskt näringsliv:  Fokus på Yrkeshögskolan.
• Region Skåne, underlag till Regionala utvecklingsnämn-

den 8 november 2019. Region Skånes insatser för att 
bemöta kapacitetsbristen i Skåne.

• Region Skåne, april 2019. Omvärlden och trender 2019-
2029.

• ScienceNode, hemsida publicering 9 februari 2017. A 
brief story of the internet.

• SMHI, 6 februari 2018. Så högt kan havet stiga i dagens 
och framtidens klimat

• Sony Ericsson, hemsida. Framgångssagan Sony Ericsson
• Sparbanken Skåne, utförd av Øresundsinstituttet, 

november 2019. Skånsk konjunktur. Tema: Pendlings-
strömmar i Skåne.

• SVT Nyheter, 13 januari 2020. Försvarsministern: Vi kan 
inte utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige.

• Sveriges Byggindustrier (numera Byggföretagen). 
Byggkonjunkturen 2019.

• Sydsvenskan, 1 december 2019. Därför har Skåne effekt-
brist – en manual i elektriska dröjsmål.

• Sydsvenskan, 25 oktober 2019. Nyfunna kraftkällor ska 
avstyra elbristen i Skåne.

• Sydsvenskan, 7 november 2019. Region Skåne tar fram 
miljonprogram mot elbristen.

• Sydsvenskan, 3 december 2019. Malmöborna blir allt 
tryggare - trots mord på öppen gata

• Travel News 12 augusti 2019. Forskere kritiserer turis-
meorganisation for overturisme i København.

• Vellinge kommun, 2019. Skydd mot höga havsnivåer
• WWF, hemsida. Klimatförändringarnas konsekvenser – 

effekter vi ser redan idag vid 1 grads global uppvärmning.
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