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Årsredovisning 2018
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och
ekonomi 2018. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur
skattepengarna har använts.

INLEDNING

I det första avsnittet presenteras kommunens vision som antagits av kommunfullmäktige för hur livet i Burlövs
kommun ska se ut år 2030. Därefter presenteras det gångna året i sammandrag med en översikt i siffror för
de fem senaste åren. Vidare redovisas vad medborgarna får för sina skattepengar och hur detta finansieras.
Kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året och avsnittet avslutas med en analys av de
omvärldsfaktorer som påverkar kommunen och dess verksamheter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas
i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen beskrivs förutsättningarna utifrån ett externt och internt perspektiv.
Fokus ligger på hur väl kommunens övergripande mål har uppfyllts utifrån de sex målområdena; Trygghet,
Medborgarinflyttande, Boende & miljö, Arbete & näringsliv, Service & kvalitet samt Ekonomi.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I det tredje avsnittet redovisas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för kommunens totala ansvarsområde.
Burlövs kommuns verksamheter bedrivs i huvudsak i egen regi. Men några verksamheter utövas i andra former;
kommunägda bolag, kommunförbund, gemensamma nämnder och via entreprenad.

EKONOMISK REDOVISNING

Avsnitt fyra redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning),
verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).
Dessutom återfinns noter, som ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade modeller.
Därefter redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller och till sist redovisas utfallet för drifts- och
investeringsbudgeten.

VERKSAMHETERNA

I det femte avsnittet beskrivs kommunens verksamhet mer utförligt per nämnd. Nämnderna (kommunstyrelsen,
miljö- och byggnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden) beskriver händelser och
kostnadsutvecklingen under året som gått, redovisar måluppfyllelse samt ger sin syn på framtiden.
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Kommunens organisation
Kommunmedborgarna ger kommunfullmäktige mandat
att utforma den kommunala verksamheten genom valet.
Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all
verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag
att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda
enligt den inriktning och det uppdrag som har fastställts.

Under mandatperioden 2015-2018 har en allians kallad
Majoritet Burlöv bildats, bestående av fyra partier:
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Centerpartiet. Kommunfullmäktige har sammanlagt 41
mandat.

Löneservicenämnden
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Planutskottet

Tekniska utskottet

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och
byggutskottet

Socialnämnden

Socialnämndens
arbetsutskott

Kommunfullmäktiges
valberedning
Utbildnings- och
kulturnämnden

Kommunledningskontoret

Barn- och
utbildningsutskottet
Kultur- och
fritidsutskottet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Utbildnings- och
kulturförvaltningen

Valnämnden

Revisionen
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Överförmyndaren

Majoritet
Socialdemokraterna 15
Miljöpartiet 3
Vänsterpartiet 2
Centerpartiet 1

Opposition
Sverigedemokraterna 10
Moderaterna 8*
Liberalerna 2*

*Moderaterna och liberalerna bildar tillsammans Vision Burlöv.
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Vision 2030
”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”
Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig
välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska
ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.
Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl
unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och
utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med
grönska och sköna rekreationsområden för alla.
Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att
få ett arbete och ett gott liv. Våra förskolor och
skolor ska vara bland de bästa i Skåne både vad
gäller trivsel och studieresultat.
Alla som bor och är verksamma här ska känna
stolthet över sin kommun.

Målord för Burlövs kommun
trygg & nära
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grön & skön

liv & rörelse

2018 i sammandrag
Burlövs kommun präglas av stark tillväxt både vad avser
antal invånare och kommunens verksamheters utveckling
mot måluppfyllelse vid målperiodens slut 2018.

Årets utveckling av vision och mål

Kommunfullmäktiges målområden är definierade för att
leda kommunen mot Vision 2030 som antogs i maj 2012. I
sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål uppvisas varierande resultat och därmed
måluppfyllelse. Resultatet visar att det inom samtliga
övergripande mål skett förbättringar under målperioden.
Inom trygghetsområdet går det inte att påvisa att någon
enskild insats kan öka den upplevda tryggheten i kommunen. Snarare är det ett gemensamt arbete mellan
flera olika aktörer som kan skapa en förändring i frågan.
Därför bedriver kommunen ett förebyggande arbete för
att minska brottsligheten och ha en hög krisberedskap där
avsikten är att öka den upplevda tryggheten. Det pågående arbetet tillsammans med det förbättrade resultatet
i SKL:s undersökning Öppna jämförelser ger en sammanvägd bedömning av att målet har uppnåtts, men att det
ännu återstår mycket arbete.
Inom området medborgarinflytande är bedömningen utifrån det arbete som genomförts i kommunen med bland
annat fokus på medborgarinflytande, medborgardialog
och förenklande åtgärder för företagare och medborgare
att målet är uppnått.
Målområdet kring boende och miljö i syfte att göra
Burlöv till en attraktiv boendekommun i Skåne fortsätter att utvecklas positivt. Flera stora infrastrukturprojekt
har påbörjats och takten på bostadsbyggandet har ökat
betydligt, vilket har resulterat i en stark befolkningstillväxt
under året.
Inom målområdet arbete och näringsliv kan det övergripande målet inte till fullo anses vara uppnått. Detta trots
aktiva insatser inom det näringslivsinriktade arbetet och
ett stort fokus på ungdomars framtida möjligheter.

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till 74,6 mnkr
inklusive jämförelsestörande poster. Undantaget jämförelsestörande poster uppgår årets resultat till 51,4 mnkr,
vilket är 42,2 mnkr högre än budget. Driftredovisningen
från nämnderna och kommunens centrala poster visar en
positiv budgetavvikelse på totalt 29,6 mnkr. Jämfört med
föregående år har både intäkter och nettokostnader ökat.
Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 4,2
procent medan verksamheternas nettokostnader ökat
med 6,9 procent.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om
resultatnivå och investeringsvolym. Båda målen uppnåddes under 2018 vilket skapar bra förutsättningar för framtida utmaningar. Kommunen har en bra grundekonomi
med höga resultat över flera år och en god soliditet.

Kommunens personal

Antalet anställda i kommunen har ökat med 40 personer
jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet
till totalt 1 294 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron minskade från 6,7 till 6,2 procent under 2018. Det
var främst andelen långtidssjukfrånvaro som sjönk.
Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen
arbetar strategiskt med att öka kommunens attraktivitet
som arbetsgivare.

Händelser under året

Till årets händelser hör bland annat att äldreomsorgen
genomfört organisationsförändringar då Svenshögs
äldreboende från och med årsskiftet 2018–2019 återgått
i kommunal regi. Under året öppnades en ny restaurang
på Dalslundsskolan, vilket bidragit till att kommunens
måltidsorganisation nu har kapacitet att tillaga cirka 3 000
portioner mat om dagen. Kommunstyrelsens planutskott
godkände detaljplanen för Burlöv Centralstation 2018 och
ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen
innebär en blandad stad med kvartersbebyggelse där högre byggnader också ingår. Dessutom hölls val till riksdag,
landsting och primärkommun.

Målområdet för service och kvalitet uppvisar en delvis
måluppfyllelse för året som gått. Beträffande rankingen
av Sveriges kommuners företagsklimat har de pågående
aktiviteterna bidragit till att kommunen fått sin bästa placering hittills, med en fin 17:e plats. Men årets brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar på svårigheter att
långvarigt prestera de mycket goda resultat som krävs för
att nå upp till ett rikssnitt. Detta visar på att uppslutningen
kring målen är en viktig faktor för att prestera bättre
resultat framöver.

INLEDNING
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Burlöv under fem år

Antal invånare

2014

2015

2016

2017

2018

17 211

17 430

17 646

18 073

18 360

Skattesats/utdebitering (kr)

20,09

20,09

20,09

20,09

20,09

Skatteintäkter & generella statsbidrag (mnkr)

807,1

836,1

892,5

947,4

986,9

Verksamhetensnettokostnader

799,7

818,7

836,2

882,0

942,6

Nettokostnader och finansnetto, andel av skatteintäkter och statsbidrag

97,8

96,6

93,3

92,7

94,8

Årets resultat (mnkr)

101,6

9,6

60,1

103,1

74,6

Bruttoinvesteringar (mnkr)

104,7

94,8

91,3

109,8

116,6

Nettoinvesteringar (mnkr)

99,9

92,2

85,9

98,7

87,2

Låneskuld (mnkr)

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelse, pensionsutfästelse (mnkr)

306,0

298,2

286,6

277,9

268,0

Kassa och bank (mnkr)

222,4

191,3

166,5

245,3

277,2

22,0

18,6

14,9

21,2

22,6

Soliditet (%)

80

80

80

79

77,7

Soliditet inklusive ansvarsförbindelser (%)

57

57

59

61

61,5

312,4

304,7

290,2

286,9

277,5

Kassa och bank i % av externa utgifter (%)

Pensionsförpliktelser totalt

2018 i korthet – Ekonomi och verksamhet
•

Kommunens totala resultat uppgick till 74,6 mnkr

•

Kommunkoncernens totala resultat blev 88,1 mnkr

•

Burlövs kommun uppfyller kommunallagens
definition av god ekonomisk hushållning 2018

•

Nämndernas budgetavvikelse blev -0,3 mnkr*

•

Under 2018 investerade kommunen för 87,2 mnkr**

•

Kommunens låneskuld uppgår till 0 kr

•

Skatteintäkter och generella statsbidrag
uppgick till 986,9 mnkr

•

Sjukfrånvaron för hela året uppgick till 6,2 procent

•

Samtliga finansiella mål uppfylldes 2018

•

Tre av kommunfullmäktiges fem övergripande
mål uppfylldes under 2018

•

Burlövs kommuns finansiella ställning
och utveckling är fortsatt stark

* - = negativ avvikelse jämfört med budget, + = positiv avvikelsejämfört med budget **Nettoinvesteringar
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FRAMGÅNGAR

UTMANINGAR

God ekonomi

Arbetsmarknaden för utrikesfödda

Fler väljer att bo i kommunen; befolkningen
ökar med 1,6 procent.

Invånarnas utbildningsnivå
Resultatnivån i skolan

Digitalisering

Rekrytering av personal till kommunala verksamheter

Förbättrat företagsklimat

Investeringar och lokalförsörjning

Den faktiska tryggheten ökar

Pensionsskuld

Var kommer pengarna ifrån?

Skatteintäkter 678,2

Ersättningar 103,0

Generella statsbidrag 308,7
Finansiella intäkter 15,4

Statsbidrag 133,8

Hur används pengarna?

Personal -664,2

Avskrivningar -45,6

Material och tjänster -144,0
Entreprenader -266,5

Bidrag -35,9
Finansiella kostnader -8,2

Vad används våra skattepengar och generella bidrag till?
%

Utbildnings- och
kulturnämnden
54,8 %

60
50
40

Socialnämnden
33,4 %

30
20
10

Kommunstyrelsen
KLK 7,9 %

Kommunstyrelsen
SBF 3,9 %

Miljö- och
byggnämnden
-0,02 %

INLEDNING
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Det är också viktigt att alla barn i hela kommunen får uppleva nya kulturupplevelser varje år, hela vägen från första
året i förskolan till sista året i grundskolan. Därför införde
vi kulturgarantin för att barnen ska få möjligheter att ta in
andra perspektiv och vidga sina vyer. Vi även var tidigt ute
med digitaliseringen i skolan, där bland annat alla elever
ska ha varsin Ipad.

Burlöv växer så det knakar

Under året som gick byggdes det 136 bostäder vilket
gör att det under de två senaste åren har det byggts fler
bostäder än de åtta föregående åren tillsammans.
Under 2018 blev vi nästan 300 nya invånare och om tre
år kommer vi att vara fler än 20 000! För att möta den
här utvecklingen beslutade vi bland annat att bygga en ny
skola i Åkarp och en helt ny skola på Kronetorpsområdet.
Men här finns fler utmaningar när det kommer till att
erbjuda kommunal service till alla våra medborgare.

Kommunstyrelsens
ordförande 2018 har ordet
När vi nu kryssar av punkt för punkt i det manifest som
vi har jobbat efter den senaste mandatperioden kan jag
konstatera att Burlöv är en attraktiv kommun. Det byggs
bostäder som aldrig förr och utvecklingsarbetet i skolorna
är framgångsrikt, det nya badet på Kronetorpsområdet
har kommit ett steg närmare byggstart och digitaliseringen underlättar alltmer vår vardag och våra verksamheters
service. Samtidigt står vi väl rustade inför kommande
utmaningar.

Det framgångsrika arbetet i skolan

Satsningen på Språktrappan i både skola och förskola
ligger mig varmt om hjärtat eftersom språkets betydelse
för barns utveckling och lärande är stor. Många ensamkommande är jätteduktiga men har mycket kunskap att ta
igen. Dessutom på ett språk som inte är deras modersmål.
Skolresultaten är i nivå med målet att höja andelen elever
som är behöriga till yrkesprogrammen, om vi bortser från
de som har kommit in sent i skolgången.
Det som barnen inte uppnår i skolan kan de ofta klara av
på fritids. Skolmiljön passar inte alla barn men om det
finns duktiga fritidspedagoger med behörighet att undervisa så får alla möjlighet att nå upp till kunskapskraven.
Därför har vi anställt fler fritidspedagoger.
Elevhälsan är viktig för att alla elever ska kunna utvecklas.
Mår du inte bra som person kan du inte heller prestera
och utvecklas som människa. Därför har vi satsat mycket
på elevhälsoteam, med bred kompetens som består av
bland annat kuratorer, sköterskor, läkare, pedagoger och
psykologer för att kunna hjälpa barnen.
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Det känns bra att kunna välkomna människor till områden som Kronetorpsområdet,
Strandängen och Vallhusen som nu håller på
att växa fram. Utvecklingen syns även i medborgarundersökningen där fler människor än
tidigare kan rekommendera Burlöv som en
plats att leva och bo på. Jag ser fram emot
när det nya badet är färdigt och konstaterar att planeringen har gått in i fas två, och
är nu ett steg närmare det första spadtaget.

Digitaliseringen fortsätter breda ut sig

Utbyggnaden av Burlövs Öppna Stadsnät fortsätter eftersom en väl utvecklad digital infrastruktur är en viktig del
för att vara en attraktiv och hållbar kommun. Nu erbjuder
vi en del kommunal service genom digitalisering av våra
tjänster. Till exempel meröppet på biblioteken, digitala
ansökningar inom skola och barnomsorg och hanteringen
av ekonomiskt bistånd. Fler digitala tjänster är på gång för
att underlätta vardagen för våra medborgare.

Med sikte på den hållbara kommunen

Under året har arbetet fortsatt med att minska användandet av fossila bränslen. Vi har också sett en minskning
av utsläppen av växthusgaser inom kommunen. Biogas
värmer upp Burlövsbadet idag och vi har flera tjänstebilar
som drivs med gas. Vi lägger också ner mycket arbete för
att inte byggandet av de fyra spåren ska få alltför stora
konsekvenser för Burlövsborna under byggtiden. Men
utbyggnaden påverkar alla, både privatpersoner och
företagare.

Språktrappan är ett grundligt och gediget arbete med att utveckla, berika och stimulera barnens språk som pågår både i förskolan
och i skolan.

Väl förberedda för framtida utmaningar

Det blir fler människor som behöver försörjningsstöd i vår
kommun. Efter flera års nedgång har trenden vänt. En av
anledningarna är att många ensamkommande flyktingbarn fyller 18 år. De här utmaningarna såg vi tidigt och
satte därför igång ett antal projekt för att kunna möta
dem.
Till exempel PEAK som riktar sig till ungdomar som varken
studerar eller arbetar. Det startade som ett treårigt projekt men har varit så framgångsrikt att det numera är en
del av vår ordinarie verksamhet.
En annan satsning är integrationsprojektet som vi genomförde tillsammans med Lomma och Staffanstorps
kommuner (Lyckad Integration i Skåne, LIS). Projektets
huvudområde har varit att förbättra bemötandet gentemot, och integrationen för, nyanlända barn och unga och
detta har man gjort genom att kompetensutveckla våra
medarbetare.

Det finns så mycket kunskap, kompetens och erfarenhet
hos vår personal. Det finns också mycket mod och vilja att
testa och utveckla nya metoder, och att ompröva gamla
arbetssätt vilket mycket väl kan vara nyckelfaktorer när vi
ska ta oss an framtida utmaningar.
En av dessa är att vi behöver anställa fler människor för
att kunna möta den ökade efterfrågan på kommunal service. För att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och
rekrytera den personal som vi behöver krävs det att vi kan
erbjuda en god och attraktiv arbetsmiljö. Projektet PEPP,
som vi driver tillsammans med Kävlinge och Staffanstorp,
har bland annat fokus på att bidra till ett mer hållbart
arbetsliv.
Allt detta sammantaget gör att jag är full av tillförsikt och
förtroende både för den verksamhet som vi har byggt upp
och för de utmaningar som vi står inför.

INLEDNING
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Omvärldsanalys
Grunden för tillväxt i Burlövs kommun är att identifiera
och ta vara på människors arbetskraft, kunskap och kreativitet på bästa möjliga sätt så att kommunen kan fortsätta
växa. Genom investeringar som leder till god folkhälsa,
hög utbildningsnivå och hög sysselsättning skapas goda
förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god offentlig
verksamhet med ekonomi i balans i Burlövs kommun.

Samhällsekonomisk utveckling

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har
inte varit lika höga sedan innan 1990-talskrisen. Den
svenska ekonomin befinner sig i en långvarig högkonjunktur. Ännu är tecknen på avmattning inte tydliga och
det låga ränteläget bär konjunkturen ytterligare några
år. Först under 2020 bedömer Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) att samhällsekonomin når ett balanserat
resursutnyttjande.
Den globala tillväxten växlar ned som ett led i att betydelsefulla ekonomier, som USA, Kina och Tyskland bromsar
in. Detta kommer ge avtryck i den globala bruttonationalprodukten (BNP) och världshandeln. Bland annat syns
en svacka för näringslivsinvesteringar, vilket tillsammans
med svagare exportsiffror även bedöms få negativ effekt
på importtillväxten1. Byggaktiviteten i Sverige som under
många år bidragit till att ge en extra skjuts för tillväxten
av BNP väntas få en mer normal utveckling under 2019,
vilket därmed dämpar BNP-tillväxten kommande år.
Kommunens bedömning är att svenska arbetsmarknad
får minskad sysselsättning och stigande arbetslöshet som
följd. Men avkylningen på arbetsmarknaden ligger en bit
1 Informationen baseras på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) Ekonomirapport - december 2018. Om
kommunernas och landstingens ekonomi samt cirkulär
18:64.
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bort och visar sig först efter 2020 då antalet sysselsatta
förväntas sjunka med 0,7 procent i riket. Antalet sysselsatta väntas dock öka med 1,8 procent 2018 och 0,5
procent 2019. Uppgången i sysselsättningen bidrar till att
det reala skatteunderlaget beräknas öka med 1,5 procent
i år och 0,8 procent 2019. När sysselsättningen, mätt i
antal sysselsatta och som antal arbetade timmar, börjar
minska under nästa år är bedömningen att skatteunderlaget fortsätter utvecklas sämre samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar stiga under 2019 och 2020. Från
och med 2021 beräknas arbetslösheten nå en nivå på 6,8
procent, vilket är 0,5 procentenheter högre än prognosen
för 2018.

Befolkningsutveckling

Den 1 november 2018 uppgick befolkningen i Sverige 10,1
miljoner invånare, vilket är en ökning med 1,1 procent
under året. De kommande fyra åren väntas stora demografiska förändringar att inträffa i Sverige. Orsaken är en
växande befolkning som går att härleda till dels den stora
flyktinginvandringen 2015, dels till ett ökat barnafödande.
Under denna period förväntas de största befolkningsökningarna ske inom kategorin äldre som har ett behov av
hälsovård, sjukvård och äldreomsorg samt inom kategorin
barn och unga som har ett behov av förskola, grundskola
och gymnasieutbildning. Totalt väntas den svenska befolkningen öka med cirka 0,4 miljoner individer fram till 2021.
I Burlövs kommun har befolkningen konstant ökat sedan
2000-talets start, med undantag för 2003. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas befolkningen öka med 2
236 invånare åren 2017-2021.
Under 2018 ökade befolkningen med 287 personer till 18
360 invånare. Detta motsvarar en ökning med 1,6 procent, vilket är högre än snittet för riket men 0,8 procentenheter lägre än föregående år.

Antal invånare i Burlövs kommun
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Sedan årsskiftet 2008–2009 och fram till årsskiftet 2018–
2019 har befolkningen ökat med 1 851 personer, cirka
11 procent. Den genomsnittliga ökningen ligger på 185
personer per år. Ökningen har varit särskilt stor mellan
åren 2016–2017 och 2017–2018, en ökning med 427 respektive 287 personer. Mellan åren 2016 till 2018 byggdes
en hel del nya bostäder i kommunen vilket är förklaringen
till befolkningsförändringarna. I likhet med tidigare år är
det framförallt det positiva invandringsöverskottet som
bidragit till kommunens befolkningsökning 2018.

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan Malmö och Lund. Det gör Burlöv till en av de mer
attraktiva kommunerna i regionen, för både näringsliv och
boende. Med en växande befolkning och demografiska
förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren.
Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks
bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen och att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt
de senaste två åren. Totalt under 2018 färdigställdes 136
bostäder, vilket är en ökning med 35 bostäder jämfört
med 2017 och är det högsta antalet på tio år.
Antal bostäder
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•

Strandängen i Arlöv, 18 radhusbostäder

•

Kronetorps park, 82 lägenheter

•

Burlövs egnahem, 25 marklägenheter

•

Trädgårdsbyn i Åkarp, 11 i radhusbostäder

Antalet färdigställda bostäder ökar ytterligare eftersom flera av de pågående stora bostadsprojekten på
Kronetorpsområdet och längs Dalbyvägen i Arlöv fortsätter kommande år. Bostadsrätter planeras också vid
Södervångskolan i Åkarp och fler marklägenheter/radhus
byggs i Trädgårdsbyn. Kommunen planerar förtätning och
ny blandad bebyggelse i stationsnära läge vid Burlövs station men också på Kronetorpsområdet mellan Arlöv och
Åkarp. På lite längre sikt planeras blandat boende i den
stationsnära delen av området Dalslund i Åkarp.

Näringsliv och sysselsättning

Burlövs kommun har ett rikt och varierat näringsliv med
en mängd olika arbetsplatser. Kommunen är den största
arbetsgivaren, men det finns 10–12 företag som har fler
än 100 anställda. 60 procent av alla företag inom kommunen har färre än fem anställda.
Ett tydligt tecken på att Burlövs kommun har ett starkt
näringsliv är att inpendlingen är större än utpendlingen.
Handel, logistik, kommunikation, tillverkning och tjänstesektorn är näringsgrenar som är viktiga för kommunens näringsliv idag och kommer att fortsätta utvecklas i
framtiden.

Bra företagsklimat

101

65

bostäder, kan vara förtätning i det befintliga lägenhetsbeståndet samt generationsväxling i villabestånden. I båda
fallen riskerar kommunen ökad social problematik som en
följd av trångboddhet. Under 2017 kom bostadsbyggnationen igång och fortsatte att öka 2018. Det har gett 237
färdigställda bostäder bara under den senaste tvåårsperioden, vilket är runt hälften av de 472 bostäder som
byggts totalt de senaste 10 åren. Bostäderna som tillkom
under 2018 byggdes på följande områden:

2018

Flera faktorer har påverkat bostadssituationen i Burlövs
kommun under den senaste 10-årsperioden, främst det
osäkra ekonomiska läget som rått i Sverige samt befolkningsökningen i storstäderna. Mellan 2013–2016 byggdes
i genomsnitt 12 bostäder om året vilket är mycket lågt för
en kommun med en genomsnittlig befolkningsökning med
177 personer per år. Tänkbara förklaringar till den höga
befolkningsökningen, trots det låga antalet färdigställda

Kommunens företagare rankar Burlövs kommun högt. I
årets ranking av företagsklimatet från Svenskt Näringsliv
hamnar kommunen på 17:e plats i Sverige, vilket är det
bästa resultatet för Burlöv sedan rankingen startade. Även
sysselsättningsutvecklingen de senaste åren har varit
positiv, men Burlövs kommun ligger efter jämfört med genomsnittet i Skåne och riket. En trolig förklaring till detta
är att företagen i kommunen sysselsätter en stor andel
människor som pendlar till kommunen. Detta kan bero på
att utbildningsnivån i kommunen är lägre än genomsnittet
för riket och för Skåne, samtidigt som företagen i kommunen ofta ställer krav på att deras anställda har någon form
av gymnasial utbildning.
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Samverkan

För att stödja redan etablerade företag och stimulera till
nyföretagande har Burlövs kommun ett samarbete med
Nyföretagarcenter Syd. Detta innebär att kommuninvånare erbjuds kostnadsfri rådgivning för att etablera och
utveckla sitt företagande. Varje år etableras cirka 80 nya
företag utöver de drygt 1200 redan etablerade2.
Kommunen arrangerar varje år Guldsöndagen där priser
för goda prestationer under året gällande bland annat
idrott, miljö, kultur, föreningsledare med flera delas ut.
I detta forum delas även priset för Årets Företagare i
Burlövs kommun ut, som 2018 gick till Zebra Collection
AB.
Kommunen samverkar med många parter för att stimulera näringslivet, bland annat Arbetsförmedlingen,
Miljöbron, Region Skåne, Sparbanksstiftelsen, Forza of
Sweden och de företagsföreningar som är verksamma i
kommunen. För att stärka näringslivet ytterligare finns ett
näringslivsråd som fungerar som ett forum för att bygga
förtroende och utbyta information kring viktiga näringslivsfrågor. Under året har temat varit mångfald, breddad
rekrytering och innovation. Dessa teman kopplar ihop vårt
näringslivsråd med vårt tillväxtprojekt Tillväxtresan.
Tillväxtresan genom innovation och mångfald startade
hösten 2017 och har fortsatt med full kraft under 2018.
Alla deltagande företag har genomgått en analysfas och
befinner sig nu i en genomförandefas fram till mars 2020.
En viktig del i kommunens näringslivsprogram är samverkan mellan näringsliv och skola. Många olika satsningar
har genomförts under året för att visa våra unga hur
en framtida arbetsmarknad kan se ut. Aktiviteter som
genomförts under året har bland annat varit en företagardag på Vårboskolan, företagsbesök med konceptet Smart
matte och många elever har även deltagit i Industrinatt på
Malmömässan. Under sommaren fick även 20 unga personer möjligheten att testa på att starta och driva företag
genom konceptet Forza Summer.

Sysselsättningen

Burlövs kommun har många utmaningar och en av dem är
att få ner arbetslösheten. För att bidra till ökad sysselsättning är målsättningen att fortsätta stimulera näringslivsutvecklingen och på så sätt skapa fler arbetstillfällen för
kommunens invånare. Men trots många aktiviteter för
att öka sysselsättningen i kommunen är arbetslösheten i
Burlövs kommun högre än i riket och snittet för Skåne.
Det finns två allmänt förekommande mått på arbetslöshet. Det är dels den officiella arbetslösheten som mäts av Statistiska Centralbyråns (SCB)
Arbetskraftsundersökningar (AKU)3 och dels
2

I Burlövs kommun ligger den öppna arbetslösheten
fortsatt på en relativt låg nivå och räknat i årsmedeltal
hamnar arbetslösheten på 4,5 procent. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017 medan
arbetslösheten som ett snitt för riket är oförändrad på
3,0 procent. En av förklaringarna till att arbetslösheten i
Burlövs kommun ökar är att arbetskraften i Burlövs kommun fyllas på med personer som till en början står längre
från arbetsmarknaden. Många av dem är nyanlända i
Sverige. Denna grupp är svår att få ut i arbete trots en god
arbetsmarknad.
För att vara mer proaktiv i arbetet med att minska försörjningsstödet och öka sysselsättningen har kommunen under 2018 bland annat genomfört en sammanslagning av
verksamheterna för arbetsmarknad och försörjningsstöd.
PEAK som tidigare varit ett projekt finansierat med pengar
från Europeiska Socialfonden (ESF) har under 2018 blivit
en permanent del av ordinarie verksamhet. PEAK´s fokus
ligger på unga Burlövsbor som verken arbetar eller studerar. Dessutom har arbetsmarknadsenheten i kommunen
startat upp ett nytt ESF-projekt, Steget, med inriktning
mot personer med psykisk ohälsa.

Fysisk planering

Under 2018 har kommunens översiktsplan,
Framtidsplanen från 2014, förklarats vara aktuell. Detta
ska göras inför varje ny mandatperiod och visar tydligt
kommunens fortsatta avsikt för bland annat att utveckla
bostadsbyggandet. För att göra kommunens ambitioner
tydliga har ett nytt bostadsförsörjningsprogram antagits
under året.
Arbetet med kommunens fysiska planering har under
2018 resulterat i att detaljplanerna för del av Åkarp 1:57,
Lervägen samt Tågarp 17:1, nya Burlövsbadet har vunnit
laga kraft. Utöver det väntas flera andra detaljplaner som
bland annat Åkarp 8:1, Sockervägen och Sunnanå 12:3,
väster om Stora Bernstorps gård samt detaljplan för del av
Tågarp 15:1, Burlöv Centralstation bli antagna under det
första kvartalet 2019.
I det fortsatta arbetet med kommunens gestaltning har
flera utredningar genomförts i syfte att identifieras platser
för att bygga en låg- och mellanstadieskola och en ny
förskola i Åkarp. Planprogram för Kronetorpsområdet har
efter samrådet 2017 kompletterats med utredningar kring
dagvatten och skyfall samt en trafikutredning. Under året
flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i de nya
kvarteren på Kronetorp.

Källa: Bisnis Analys

3 Denna definition av arbetslöshet och sysselsättning är
i enlighet med de riktlinjer som ges av International Labour Oraganization (IOL) och följer de förordningar som
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Arbetsförmedlingens (AF) verksamhetsstatistik över
inskrivna arbetslösa. I Burlövs kommuns officiella
statistik utgår kommunen från Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik.
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finns i EU. Då AKU är en urvalsundersökning går det inte
att ta fram skattningar för alla kommuner. För arbetslöshetsstatistik hänvisar SCB till Arbetsförmedlingen.

Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp och
Arlöv fortsatte under året. Planeringen för området kring
Burlövs station pågår med bland annat flera detaljplaner.
På området i anslutning till Burlöv Centralstation ska det
bland annat finnas inbjudande platser så att resenärer
kan koppla av eller uträtta ärenden när stationen utökas
till pendlarstation.
Inom exploateringsverksamheten finns idag två områden att sälja mark från för användning inom handel och
industri: Stora Bernstorp II och Sege nya industriområde.
Under året färdigställdes två exploateringsfastigheter för
bostäder vilka planeras säljas under 2019. För kvarteret
Ugglan har fastighetsregleringar slutförts vilket innebär att
den kommunägda marken kan säljas till Burlövs Bostäder
AB så att de kan börja bygga hyreslägenheter.

Miljöutveckling

Statistikhanteringen inom miljöområdet har ofta en tidsförskjutning eftersom den bygger på många olika uppgifter som samlas in. Detta är inget som kommunen själv
råder över och därför är statistiken för Burlövs kommun
som geografiskt område förskjuten med upp till två år.

Energianvändning

Energianvändningen per person beräknas ha ökat något
under 2016 i förhållande till föregående år och är nu
endast cirka 6 procent lägre än 2006 års nivå (referensår).
Detta innebär att det är ca 10 procentenheter kvar till
målet 2020. Uppgången 2016 gentemot 2015 ses framför
allt i den värmerelaterade delen av energibalansen och
beror sannolikt på att 2016 var kallare. Under 2016 låg
den transportrelaterade förbrukningen i nivå med 2015,
förutom en ökad andel förnybara bränslen vilket kan
tyckas vara positivt. Den kraftiga ökningen av diesel under
den senaste 10-årsperioden kan bero på nyetablering av
transportföretag i kommunen och att en större del av de
fordon som används idag är dieseldrivna. En del av drivmedelsvariationerna mellan åren kan sannolikt förklaras
med osäkerheter i rapporteringen till SCB. I statistiken för
2014 och 2015 ses en nedgång i elanvändningen. Under
2016 ökade elen betydligt. Generellt ligger det stora oförklarade variationer i el-förbrukningen mellan åren.

Utsläpp

I den officiella statistiken (RUS4) för utsläpp av växthusgaser har transporternas utsläpp minskat något de senare
åren i kommunen. Mellan 2015 och 2016 ökade de
industrirelaterade utsläppen. Tillgänglig statistik visar att
det skett en minskning av de totala utsläppen av växthusgaser, med 12–22 % mellan åren runt 2006 och 2016.
Osäkerheterna i beräkningarna anses stora och arbetet
med att nå målet på 20 procent till år 2020 går vidare.

Körsträcka per invånare minskade mellan år 2005 och
2014. Körsträckorna har nu återigen ökat så pass att de
är tillbaka på 2005 års nivåer. Mellan 2016 och 2017 visar
tillgängliga data på en betydande ökning som är oförklarad. I Sverige finns det bara 21 kommuner där kommuninvånarna kör mindre bil per person än vad de gör i Burlövs
kommun. Målet är att trafikpåverkan ska minska. För att
uppnå detta är de viktigaste strategierna att planera för
kollektivtrafik, stationsnära lägen vid nybyggnationer samt
beteendeförändringar. Under 2018 har bland annat miljödagen uppmärksammat cykelpendlare och stora trafikomläggningar har skett till följd av vägarbeten. Arbete pågår
med att utveckla stationsområdena.
2017 var partikelhalterna återigen bland de lägsta som
mätts upp. Årsmedelvärdena ligger omkring respektive
miljömål. Under 2015 mättes kvävedioxid (NO2) på tre
platser i kommunen. Halterna NO2 bedöms ligga under
eller i nivå med de lokala miljömålen. Generellt bidrar
åtgärder för mindre trafik till bättre luftkvalitet. För partiklar bedöms dock intransport vara en avgörande faktor i
kommunen.
Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda.
Generellt ser det ut som att näringsämneshalten sjunkit över tid. Det bedöms dock inte rimligt att halterna
av övergödande ämnen skulle kunna sjunka i tillräckligt
snabb takt för att nå målen. I och med att miljökvalitetsnormer för vatten har antagits, har vattnet fått en större
roll i planering och tillsyn. Under 2017–2018 anlades en
ny våtmark och dagvattendamm vid Gränsvägen för att
minska näringsämnestransporten till Alnarpsån. För det
övergripande vattenarbetet har kommunen fått statliga
medel. Målet är bland annat att det ska ske en förbättring
till 2027 i Sege å och Alnarpsån och att kommunens invånare ska känna sig trygga med det arbetet kommunen gör
inför de kommande klimatförändringarna.

Avfall

Restavfallet till förbränning i kommunen minskade från
210 kg per invånare 2016 till 205 kg per invånare året
efter. Sedan 2007 har minskningen varit kontinuerlig. I
november 2012 infördes obligatorisk matavfallsinsamling
i kommunen. Detta har bland annat inneburit att restavfallet minskat och att andelen utsorterat matavfall ökat.
Beslut har fattats om att införa fastighetsnära källsortering
av förpackningsmaterial för villor, så kallat flerfackssystem, från och med 2019. Under 2016 antogs en ny avfallsplan och aktiviteter har tagits fram för att genomföra
planen. Under 2018 har bland annat minskning av matavfallsmängder i kommunala kök, Miljödagarna (skräpplockardagar) samt uppföljning av källsortering på en del
fastigheter varit några av aktiviteterna. Även VA SYD har
genomfört en del kampanjer inom kommunen och ger ut
sitt informationsblad ”Hållbart” till hushållen. Arbete har
påbörjats med att ta fram en ny renhållningsordning.

4 RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda
och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala
arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

Vad ska kommunen göra?
•

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer.

•

För ekonomin ska anges finansiella mål.

Graderingen av måluppfyllelse i samband med bokslutet
är följande:
Om 33 % eller färre av målen eller riktlinjerna bedöms
X uppnå det övergripande målet markeras det med
ett rött ljus.
Om andelen mål eller riktlinjer som bedöms nå det
övergripande målet ligger i intervallet 34 % - 67 %
markeras detta med gult ljus.

–

Om minst 68 % av målen eller riktlinjerna bedöms uppnå
det övergripande målet markeras detta med ett
grönt ljus.
Trafikljusen visar måluppfyllelsen för ett specifikt
övergripande mål.

Så styrs Burlövs kommun

Burlövs kommuns styrsystem utgår från God ekonomisk
hushållning. Det ska utgöra en plattform där ekonomistyrning integreras med verksamhetsstyrningen. Modellen utgår från en tydlig styrning med hjälp av vision, värdegrund
och mål, tillsammans med de resurser som politikerna har
fördelat. Syftet är att erbjuda kommuninvånaren bästa
möjliga service utifrån givna resurser.
Med utgångspunkt från detta ska respektive nämnd med
tillhörande förvaltning varje år fastställa nämndsmål och
handlingsplan som anger vad nämnden ska åstadkomma
under följande år. För att säkerställa ett bra resultat ska
samtliga mål som beslutas vara mätbara och indikera
om verksamheten utvecklas i önskad riktning. Det finns
således mål utifrån ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv samt nämndsmål för vad som ska
åstadkommas under året. Genom kontinuerlig uppföljning av målen säkerställs att verksamheterna följer de
beslut som politikerna beslutat samt en kontinuerlig
verksamhetsutveckling.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Målredovisning
Fem mål för framtiden

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om fem målområden som konkretiseras av fem övergripande mål för perioden
2013-2018:
Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en
hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska
upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne.
Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva
att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.
Boende och miljö: År 2018 ska Burlöv vara en av
de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Arbete och näringsliv: År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne
eller högre.
Service och kvalitet: År 2018 ska Burlövsborna
vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.
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Finansiella mål

De finansiella målen anger ambitionsnivån för
kommunens finansiella utveckling i syfte att
säkerställa en långsiktig finansiering av kommunens verksamheter. I Budget 2018 med flerårsplan
2019-2020 fastställdes två finansiella mål som
ska spegla god ekonomisk hushållning i Burlövs
kommun:

»» Finansiell målsättning 1: Årets resultat exklu-

sive reavinster från fastighetsförsäljning och
exploateringsöverskott, ska vara lägst 1 procent
av intäkter från skatter och statsbidrag, enligt
2017 års budget 9,3 mnkr, oräknat kostnader
för sådana åtgärder där kommunfullmäktige
beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravs avstämning.

»» Finansiell målsättning 2: Investeringsvolym

som ett snitt över budget 2018 med flerårsplan
2019-2020 ska inte överstiga 90 mnkr per år.

Samlad bedömning av
God ekonomisk hushållning

I tabellen sammanfattas måluppfyllelsen för de olika perspektiven inom god ekonomisk hushållning; övergripande
mål och finansiella mål. Resultatet visar att kommunens
verksamheter bedrivs utifrån god ekonomisk hushållning
eftersom majoriteten av kommunfullmäktiges övergripande mål och finansiella mål indikerar på måluppfyllelse.
De mål som inte lyckats bli uppfyllda under 2018 har visat
på en positiv utveckling.
Trygghet
Medborgarinflytande
Boende och miljö

–

Arbete och näringsliv
Service och kvalitet

X

Finansiell målsättning 1
Finansiell målsättning 2

Mål 1: Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet i Skåne.
En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där
kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
För detta bedriver kommunen ett förebyggande arbete
för att öka tryggheten, minska brottsligheten och ha en
hög krisberedskap. Det görs bland annat genom att sprida
kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i
samarbeten med såväl polis som andra aktörer.
Samtidigt är den enskilda medborgarens upplevda trygghet en subjektiv värdering som kan påverkas av helt andra
faktorer så som den personliga upplevelsen av vägen mellan busshållplatsen, skolan, affären, fritidsaktiviteten och
hemmet. Därför är det av största vikt att alla kommunens
verksamheter aktivt arbetar utifrån området trygghet och
överför det till den vardag som de verkar i.
Områdets bredd medför också att en heltäckande analys
av samtliga insatser är svår att göra men nämnderna har
rapporterat dess övergripande arbete. SKL:s (Sveriges
Kommuner och Landsting) rapport Öppna jämförelser:
trygghet och säkerhet ger en bild av kommunernas arbete
utifrån ett övergripande samhällsperspektiv. I denna rapport rankas Burlövs kommun på plats 59 av landets 290
kommuner vilket innebär ett mycket gott resultat inom
området.
Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsens verksamheter lyfts såväl praktiska åtgärder som förbättrad belysning i offentliga
miljöer och höjning av staket runt förskolor som planavdelningens strategiska arbete med att utveckla kommunen som en attraktiv och trygg plats att leva och bo på.

Fastighetsavdelningen rapporterar också att kommunens
kostnader för skadegörelse har minskat till 1,1 miljoner
jämfört med 1,3 miljoner kronor för 2017.
Gällande det externa samarbetet med bland annat
Polisen syns det fortsatta arbetet med grannsamverkan
som har startats upp i ett antal områden. Detta sker som
en del av det pågående samarbetet mellan polis, kommun
och försäkringsbolag. Det är även i linje med polisens
medborgarlöften för 2018 som bland annat fokuserar
på ökad synlighet och fler preventiva insatser. Vikten av
gemensamma insatser framhålls även på regionnivå där
programförklaringen Skåne tillsammans mot brott tagits
fram som ett samarbete mellan länsstyrelsen, kriminalvården, regionen, kommunförbundet, tullverket och polisen.
En av programpunkterna fokuserar på utveckling av
brottsförebyggande arbete på lokal nivå. I korthet går
arbetet ut på att polis, kommun och fastighetsägare
tillsammans gör veckovisa avstämningar och skapar en
gemensam lägesbild. Utifrån en gemensam riskbedömning kan de tre parterna sedan fatta beslut om relevanta
åtgärder, samt snabbt föra vidare aktuell information till
olika delar av organisationerna. Modellen har utvecklats
för att hitta metoder att arbeta förebyggande i socialt
utsatta områden. För Burlövs kommun innebär det bland
annat att vi inom samarbetet Örat mot marken ska ta
fram en bild över hur parterna arbetar förebyggande mot
droganvändning.
Programförklaringen lyfter även fram näringslivet som en
potentiellt viktig del i det brottsförebyggande arbetet där
olika samarbetsformer bör provas. För Burlövs kommuns
del faller det väl in i ett planerat samarbete mellan polisen och företagarna i Arlövs industriby med syfte att öka
tryggheten och säkerheten kring industribyn. Ett samarbete som kommit på plats inom ramen för kommunens
näringslivsarbete.
Socialnämnden
Inom socialnämndens områden är trygghet för medborgare/brukare en viktig och central fråga. Under året har
verksamheterna satsat aktivt på att förändra det systematiska kvalitetsarbetet för att på ett bättre sätt följa utvecklingen av kvalitetsmått på alla nivåer - från individnivå till
nämndsnivå.
Socialnämnden deltar i samtliga nationella brukarundersökningar och får därigenom värdefull kunskap om
förbättringsområden i verksamheten. Varje enhet arbetar
bl. a. utifrån brukarundersökningarnas resultat för
förbättringar för medborgare/brukare. Utifrån undersökningarnas utfall menar verksamheterna att upplevelsen av
trygghet med socialtjänstens insatser är god.
Sett till lokala satsningar har projektet Nattro fortsatt
att erbjuda brukare vid olika boenden nattlig tillsyn via
kamera. Detta är ett frivilligt erbjudande vars syfte är
att undvika att störa brukarens sömn i samband med att
tillsyn genomförs. Dessutom ingår Burlövs kommun i ett
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nationellt projekt för utveckling av demensvården, där
trygghet och säkerhet är centrala begrepp både för
anhöriga och den drabbade.
Utbildnings- och kulturnämnden
Inom utbildnings - och kulturnämndens områden följer
man antalet anmälda kränkningar. Antalet rapporterade
kränkningar 2017 var 1 038 stycken jämfört med 838
stycken året innan. Preliminärt utfall för 2018 visar 911
rapporterade kränkningar. Då området även ingår som
ett av nämndens interna kontrollmål för 2018 kommer en
fördjupad analys att presenteras under våren 2019 i samband med slutrapporteringen av den interna kontrollen.
Eftersom det saknas resultat för indikatorn antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare görs målbedömningen utifrån rankingen för Öppna jämförelser: trygghet
och säkerhet. Dessutom väger man in betydelsen av de
insatser som respektive förvaltning rapporterat. Eftersom
Burlövs kommun klättrar ytterligare två placeringar i
öppna jämförelsen gentemot tidigare år är den sammanvägda bedömningen att målet uppnås men att arbete
fortfarande kvarstår.
Trots det goda resultatet kvarstår flera utmaningar inom
målområdet. Flera så kallade attitydmätningar, det vill
säga mätningar som återspeglar de tillfrågades åsikter gällande den upplevda tryggheten, fortsätter att peka på att
Burlövsborna i vissa områden upplever sig mer otrygga än
vad som återspeglas i den faktiska brottsstatistiken. Därför
är tryggheten också ett fortsatt fokusområde för den målperiod som inleds 2019 och sträcker sig till 2022.
Ranking i Öppna jämförelser:
Trygghet och säkerhet

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) framhåller
därför att rankingen bör ses som en nulägesredovisning
av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbete.
Rapporten i sin helhet fokuserar på att de flesta brott,
olyckor, skador, samhällsstörningar eller yttringar för
medborgarnas oro på något sätt får efterverkningar i den
kommunala organisationen. Därför är samverkan med
andra aktörer en central kommunal arbetsuppgift i syfte
att kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor från
individnivå till samhällsnivå.
Utifrån dessa perspektiv presterar Burlövs kommun
väldigt bra även om vissa enskilda indikatorer sticker ut
på ett negativt sätt. I detta kan även ett modellberäknat
värde redovisas. Ett modellberäknat värde sätter det
uppnådda resultat i jämförelse med ett förväntat resultat
och räknas fram utifrån underliggande variabler gällande
kommunens befolkningsstruktur. I jämförelse med de
modellberäknade värdena är det enbart indikatorn gällande anmälda vålds- och tillgreppsbrott som avviker åt
ett negativt håll.
I reella termer har dock antalet anmälningar minskat
sedan föregående år och i rapporten redovisas även
en 30-procentig minskning mellan åren 2005-2007 och
2015-2017 vilket innebär att resultatet ur ett långsiktigt
perspektiv har förbättrats.
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv
Utfall 2017 = 1250

Utfall 2017 = 61

Utfall 2018 = 1356

Utfall 2018 = 58

Mål 2018 = 1164

Mål 2018 = 97		
I årets ranking placeras Burlövs kommun på 58:e plats.
Det är en förbättring med två placeringar jämfört med
föregående år och i förhållande till övriga skånska kommuner en niondeplats. Resultatet beräknas utifrån ett
sammanvägt värde som utgår från fyra indikatorer; personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt
stöld och tillgreppsbrott.
Inom trygghets- och säkerhetsområdet saknas det till
stora delar evidens, vetenskapliga bevis, för att en viss
åtgärd ger ett efterfrågat resultat. Därför är det svårt att
fastslå ett samband mellan förebyggande säkerhetsarbete

20

och utfall i form av färre olyckor, minskad brottslighet eller
ökad känsla av trygghet. Det är inte heller alltid som kommunen har direkt möjlighet att påverka de olyckor och
brott som sker inom kommunens geografiska område.
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På grund av att Brottsförebyggande rådet har förändrat
sitt sätt att redovisa preliminära data gällande brottsstatistik kan ingen analys göras. Men en snarlik indikator
som redovisar ett genomsnittligt utfall över en treårscykel
har rapporterats. Resultat för denna indikator innebär en
mindre ökning gentemot tidigare år men sett över en tioårig mätperiod är denna ökning inte statistiskt signifikant.
Därmed är utfallet för kommunfullmäktiges indikator med
högsta sannolikhet i paritet med föregående års utfall.

Mål 2: Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.
Tjänstemän och politiker samverkar i arbetet med att
utveckla kommunen och dess verksamheter. Utöver de
allmänna val som hålls vart fjärde år är verksamheterna
alltid intresserade av Burlövbornas, företagarnas och andras åsikter och önskemål eftersom dessa kan sägas vara
kommunens kunder. Därför är olika former av kundundersökningar av stor vikt för att veta vad kunderna tänker och
tycker om de tjänster som tillhandahålls.
Synpunkter digitalt och på telefon
Kommunen erbjuder digitala tjänster för att ge möjlighet
för medborgare att påverka verksamhet och utveckling;
Tyck-om-Burlöv liksom att meddela sig anonymt till kommunen genom ett e-postformulär. Tjänsterna används
frekvent för synpunkter och fungerar tillfredsställande.
E-förslag används för att föreslå förändringar som fastställs genom politiska beslut. Verktyget är trubbigt för
komplicerade frågor och en översyn av tjänsten pågår. Det
kan noteras att under 2018 använder alltfler medborgare
Facebook för att lämna synpunkter och komma i kontakt
med kommunen. Kommunikationsarbetet med att informera om möjlighet att påverka fortsätter i kommunens
kanaler för att uppmuntra invånarna att göra sin röst hörd
och lämna synpunkter. Vi har fortsatt fokus på att besvara
och följa upp de synpunkter som lämnas enligt framarbetad rutin. Undersökningar visar att Burlövs kommun placerar sig bland de bästa i landet på att snabbt och korrekt
besvara enklare frågor som ställs till Medborgarservice.
Medborgardialog om
utbyggnaden till fyra spår
Pilotprojektet avseende medborgardialog i komplexa
samhällsfrågor inom ramen för Sverige kommuner och
landsting är avslutat men lokalt pågår arbetet fortfarande.
Andra etappen har, liksom första, resulterat i förslag som
nu lämnats till politisk behandling. Projektledarna har
fortsatt kontakt med deltagande medborgare i projektet
för uppföljning. Tillsammans med SKL och andra deltagande kommuner kommer erfarenheterna från projektet att
sammanställas i en rapport under våren. Därpå kommer
överväganden göras om ett eventuellt fortsatt arbete i
Burlövs kommuns ska göras kring metoden medborgardialog och hur det i så fall skulle kunna utformas.
Delaktighet och påverkan
inom socialtjänsten
Inom socialförvaltningens område används begreppet
upplevd delaktighet och möjlighet till påverkan i de olika
brukarundersökningar som genomförs. Förvaltningen
har aktiviteter som brukarråd, pensionärsråd, förtroenderåd, träffpunkter, mötesplats och anhörigstöd som
alla syftar till att medborgare/brukare ska uppleva att de
kan påverka innehållet i verksamheten. För de enskilda
brukarna tas även individuella genomförandeplaner fram
vars syfte är att brukaren ska vara delaktig i utformningen

av aktuella insatser. Förvaltningen lyfter fram arbetet
med att tydliggöra vad medborgare/brukare kan förvänta
sig av socialtjänsten som en viktig aspekt i arbetet med
målområdet.
Ökat fokus på jämställdhetsfrågor
för ungdomar
Inom utbildnings - och kulturförvaltningens område lyfts
ett aktivt arbete med att minska könsskillnader gällande
deltagarstatistik fram. Förvaltningens ungdomsgrupp har
med förändrade arbetssätt nått en större involvering av
ungdomarna. Ökad lyhördhet för deras önskemål har
bidragit till fler aktiviteter för flickor och bland annat
har det skapats nya föreningar för basket och handboll.
Samtidigt framhålls lokalförsörjningen som en viktig fråga
för att fortsätta skapa mötesytor som på ett bättre sätt
tillmötesgår flickors önskemål.
Utifrån det arbete som genomförs i kommunen med
bland annat fokus på medborgarinflytande med hjälp
olika kommunikationsvägar samt det mer omfattande projektet medborgardialog såväl som förenklande åtgärder
för företagare bedöms målet vara uppnått. Indikatorn har
utvecklats positivt under de senaste åren och befinner sig
nu i nivå med uppsatt målvärde.
Nöjd-Inflytande-Index - Helheten
Utfall 2017 = 37
Utfall 2018 = 38
Mål för 2018 = 39
Indikatorn ingår i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningen som Burlövs kommun genomför
en gång per år och är en sammanvägning av frågor som
rör medborgarnas möjlighet till inflytande i sin kommun.
Medborgarundersökning för 2018 visar inte på någon
större förskjutning i medborgarnas uppfattning om deras
möjligheter att påverka. Burlövs resultat är lägre än
genomsnittsresultatet men sett till den statistiska felmarginalen som uppstår i och med en låg svarsfrekvens är
resultatet i paritet med uppsatt mål. Under de senaste
åren har arbetet med att utveckla olika kommunikationsvägar fortsatt och visat på möjligheter att påverka genom
information på webben, i Burlövstidningen och dialoger i
sociala nätverk som Facebook. Utifrån tidigare års resultat
har Burlövs kommun prioriterat området näringsliv och
under året fortsatt att jobba nära företagen som verkar i
kommunen. Vid olika events säkerställs det att såväl politiker och aktuella tjänstemän är på plats för att etablera
goda relationer och skapa möjlighet för snabbare kommunikationsvägar. Dessutom har ett arbete påbörjats för
att öka samverkan mellan kommunens olika funktioner
kopplat till tillstånd och handläggning för att underlätta
för företagare i deras kontaktytor med kommunen. På
så sätt ska kommunen kunna ge en bättre och snabbare
service mot företag. Satsningen kommer att vidareutvecklas under 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

21

Mål 3: Boende och miljö
2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva
boendekommunerna i Skåne.

–

Vad som gör en kommun till en attraktiv boendekommun är en mix av flera olika faktorer. Attraktivitet i sig
är precis som den upplevda tryggheten ett subjektivt
begrepp som också kan påverkas av exempelvis medierapportering. Under 2018 har det rapporterats om större
frågor som engagerar och väcker debatt. Den kommande
stängningen av sockerbruket, omlokalisering av affärsytor
såväl som förändrad infrastruktur i form av stängda och
öppnade vägar i och med den fortsatta utbyggnaden av
fyra spår mellan Arlöv och Lund. Den lokala debatten är
viktig och engagerade kommuninvånare är en stor tillgång
för kommunens verksamheter. Förutom nämnda exempel påverkar även levererad kvalité bilden av kommunen
som verksamhetsutförare. Förbättrade skolor, lokaler
och resultat kan göra Burlövs kommun mer attraktivt och
antas i förlängningen också kunna påverka inflyttningen
till kommunen.
Förutom de systematiska kvalitetsarbetena som pågår
inom alla verksamheter är det också av vikt att kunna
erbjuda åtkomst till boendenära service. Det pågår till
exempel detaljplanearbete för en ny F-6 skola (förskoleklass till sjätte årskurs), den fortsatta utbyggnaden av fiber
till kommunens olika områden såväl som den nämnda
utbyggnaden av fyra spår som inom några år innebär en
väsentligt förbättrad möjlighet till pendling. Vidare har
flertalet tillgänglighetsgenomförande åtgärder för offentliga/allmänna byggnader och utemiljöer genomförts.
I Sveriges kommuners och landstings undersökning,
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), framgår det att äldreboenden och gruppbostäder LSS har ett bättre resultat
gällande den övergripande nöjdheten än rikssnittet för
övriga kommuner. Frågorna rör olika kvalitetsaspekter
som t. e. x. möjlighet till daglig utevistelse, internetuppkoppling i det egna rummet, erbjudande av aktiviteter,
möjlighet att påverka TV-utbudet m.m. På särskilt boende
för äldre är Burlövs andel 77 procent av maxpoängen i
jämförelse med övriga kommuners snitt på 64 procent.
För gruppboende enligt LSS har Burlöv 88 procent jämfört
med övriga kommuners 83 procent.
Även om det i de massiva ombyggnadsprojekten finns en
inbyggd risk att invånaren under genomförandet upplever
en lägre attraktivitet är bedömningen att målet delvis är
uppnått vid 2018 års slut. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig i resultatet för de båda indikatorerna.
Även om resultatet för Nöjd-Region-Index har fallit en
indexpunkt är försämringen enligt Statistiska centralbyrån
inte säkerställd. Därtill har indikatorn gällande insamlat
hushållsavfall påverkats kraftigt av att bakomliggande
beräkningsvariabler förändrats utan att den uppsatta
målnivån i sin tur har reviderats.
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Nöjd-Region-Index Helheten
Utfall 2017 = 56
Utfall 2018 = 55
Mål 2018 = 60
Resultatet i årets medborgarundersökning, index 55, visar
ingen större förändring jämfört med förra året (56). En
förändring med en indexpunkt ligger inom den felmarginal som Statistiska centralbyrån redovisar. Förbättringar
noteras inom området trygghet och viljan att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Burlöv. Men
resultatet når inte upp till genomsnittet i undersökningen,
index 62. Bland Burlövs starka resultat finns utbildningsmöjligheter, arbetsmiljöer samt kommunikationer.
Förbättringsmöjligheter finns inom exempelvis området
fritidsmöjligheter men enskilt avgörande åtgärder är svåra
att peka på eller lyfta. Det är den totala bilden av samtligas gemensamma insatser som bygger varumärket Burlöv.
Förbättringar inom samtliga områden ökar attraktiviteten och därmed viljan att bo kvar eller flytta till Burlöv.
Samtliga förvaltningar jobbar med mål och aktiviteter för
att lyfta kommunens varumärke. Utbyggnaden till fyra
spår har under 2018 påverkat det kommunala vägnätet
negativt och troligtvis påverkat invånarnas upplevelse på
samma sätt. SKL har i en utvärdering av Burlövs kommun
bland annat kommit fram till att verksamheterna kan bli
bättre på att kommunicera goda resultat och ge en positiv
bild av kommunen. Detta kan till exempel ske i kontakterna med kommuninvånarna, samt genom de officiella
kommunikationskanalerna Burlövstidningen, burlov.se
och Facebooksidan.
Inom det enskilda området fritidsmöjligheter kommer kultur- och fritidsenheten att se över möjligheterna till mer
enhetlig och slagkraftig kommunikation och marknadsföring. Inom området väg och gata har Kommunteknik
under året arbetat med trafiksäkerhetsfrågorna på ett
mer aktivt sätt. Ett flertal enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats vid övergångsställena längs med Lundavägen och
första steget av ”Rätt fart i Burlöv” har genomförts. Det
har inneburit omskyltning från 50 km/h till 40 km/h på
det kommunala vägnätet. Behovet av på/avstigningszoner
vid skolor och andra kommunala verksamheter har setts
över och bättre parkeringsmöjligheter har skapats. Vidare
har arbetet med fordonsflytt intensifierats och många
”skrotbilar” har flyttats från kommunens gator vilket ger
både en ökad känsla av trygghet och minskad risk för
läckage av miljöförstörande ämnen. Arbetet är långsiktigt
och fortsätter även kommande år.

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling, andel (%)
Utfall 2017 = 29
Utfall 2018 = –
Mål 2018 = 46		
Data för 2018 kommer först under våren 2019 men vissa
frågeställningar kvarstår sedan tidigare analyser. Till 2017
års resultatsammanställning skedde det en tillbakagång
gällande indikatorns utfall, cirka 10–15 procentenheter.
Utifrån preliminära beräkningsgrunder skedde det dock
ingen reell utveckling, vare sig positiv eller negativ, mellan
2016–2017. Tillbakagången beror istället på att bakomliggande variabler förändrades. I indikatorns definition av
hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat
jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier
och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall,
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall,
batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt
renhållningsansvar. Numera exkluderas konstruktionsmaterial vilket tidigare har utgjort en andel av det insamlade
materialet. Det råder även en viss osäkerhet gällande
inrapporterade data om insamlade mängder avfall med så
kallat producentansvar.
Oavsett underliggande variabler och dess betydelse för
indikatorn i sig kommer det under 2019 införas insamling
genom flerfackskärl. Detta är en av de enskilt viktigaste
åtgärderna för att öka insamlingen av förpackningar och
tidningar. Sannolikt påverkar det också framtida års utfall
positivt. Kommuner som tidigare infört detta har sett en
ökning med cirka 15 - 20 procentenheter vilket skulle ge
att målet uppfylls. Men målnivån kan komma att behöva
revideras utifrån vilken påverkan förändrade bakgrundsfaktorer medför men med nuvarande utfall uppnås inte
angivet mål.

Mål 4: Arbete och näringsliv
2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.
Näringslivet
Kommunledningskontoret och andra förvaltningar har
under året genomfört många olika mötesplatser för
företagen i kommunen. Syftet med mötesplatserna är att
erbjuda möjlighet för nätverkande, träffa nyckelpersoner
inom kommunen samt att erbjuda kunskap som bidrar
till kompetensutveckling. Speciellt kan nämnas föredrag
med information om fiberutbyggnad, försäljningsteknik,
varumärke och ökad attraktionskraft. Inom ramen för
det ESF-finansierade projektet Tillväxtresan har ett 20-tal
företag fortsatt att utveckla sina företag mot respektive
tillväxtmål. De har fått både individuella kompetensutvecklingsinsatser samt ämnesföredrag kring sälj, marknad,
varumärke och attraktionskraft.

Skola
För skolan och unga Burlövsbor har fler aktiviteter inom
det övergripande målområdet genomförts. Under sommaren fortsatte konceptet sommarlovsentreprenörer för
ungdomar. Sommarlovsentreprenörer är ett alternativ
till kommunens ordinarie feriearbete som också anordnades. Ungdomarna får som sommarlovsentreprenörer
möjlighet att starta och driva sitt eget företag under
sommarmånaderna. Under höstterminen genomfördes
Industrinatten där 75 ungdomar från kommunens olika
högstadieskolor deltog.
Utifrån att prao återigen blir en obligatorisk del i grundskolan har kommunens näringslivsverksamhet tillsammans med utbildning- och kulturförvaltningen samverkat
med bl.a. Region Skåne och Hässleholms kommun kring
en digital plattform för praohanteringen. Detta för att
underlätta en effektiv hantering. En av högstadieskolornas
studie- och yrkesvägledare har också fått ett kommunövergripande ansvar för att etablera ett närmare samarbete med kommunens företag och näringsliv. För att skapa
platser åt eleverna genomfördes även flera enskilda aktiviteter där bland annat de flesta företag med fler än fem
anställda har kontaktats och tillfrågats om möjligheten att
ta emot praoelever. Genom dessa satsningar skapas fler
möjligheter för eleverna att kunna genomföra aktiviteter
kopplat till den lokalt framtagna SYV-planen, ”SYV i alla
åldrar” (Studie- och Yrkesvägledare). SYV-planen innebär aktiviteter där elever möter närings- och yrkeslivets
möjligheter redan från förskoleklassen och följs upp av
respektive rektor varje år.
En fortsatt utmaning för kommunen är att fånga upp
elever som lämnat skolan i förtid. I november omfattades
92 ungdomar i kommunen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av dessa är cirka 30 procent helt utan
sysselsättning vilket kan jämföras mot snittet för Skåne, 21
procent, och i riket 16 procent.
Utanför arbetsmarknaden
Utöver arbetet för att lyfta unga kommuninvånares
möjligheter till fortsatta studier och framtida arbeten sker
även många insatser för Burlövsbor som är aktuella för
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Individ och familjeomsorgen har därigenom flera olika projekt igång för att
minska bidragsberoende och öka självförsörjningsgraden
hos medborgarna. Verksamheten satsar på att tidigt fånga
upp personer som söker försörjningsstöd för att korta ner
bidragsberoendet. Detta sker genom olika samverkansinsatser med externa aktörer.
Genom aktiva insatser inom det näringslivsinriktade arbetet och stort fokus på ungdomars framtida möjligheter
kan det övergripande målet anses vara uppnått. Då målnivån gällande gymnasiebehörighet sattes innan den stora
flyktingsituationen uppstod, går det att argumentera för
att indikatorn ska redovisas exklusive denna elevgrupp.
Om det görs så är målnivån uppnådd vilket innebär att
det enbart är indikatorn beträffande andelen arbetslösa
som inte når uppsatt mål. Men denna indikator är svår
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för kommunen som enskild aktör att påverka. Trots det
genomförs flera insatser inom arbetsmarknadsenheten
för att säkerställa att personer i dessa insatser kan övergå
till självförsörjning, antingen genom arbete eller studier.
Utifrån detta anses målet vara uppnått även om kvalitetshöjande arbete kvarstår inom skolan eftersom en uppdelning av elevgruppen är något problematisk då dessa
elever är en del av skolan och dess uppdrag.
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Utfall 2017 = 86,2			
Utfall 2018 = 78,1			
Mål för 2018 = 88,8			
Sett till kommunens egna skolor har totalt 174 elever
lämnat årskurs 9 våren 2018. Sammantaget var 43 av
eleverna inte behöriga att söka gymnasiet vilket innebär
att 75 procent av eleverna uppnådde gymnasiebehörighet. Av det totala antalet elever räknades 27 stycken
som nyanlända varav 22 inte nådde gymnasiebehörighet. Exkluderas gruppen nyanlända från utfallet gällande
gymnasiebehörighet för elever i åk 9 vid Burlövs kommuns skolor resulterar det i en 88 procentig behörighet.
På enhetsnivå kvarstår dock en stor diskrepans mellan
kommunens skolor, men också skillnader mellan könen då
flickor i större utsträckning än pojkar når gymnasiebehörighet. Genom SKL:s guide för att analysera skolresultat
kan dessa också ställas utifrån så kallade modellberäknade värden så att det blir möjligt att jämföra skolor som
har olika förutsättningar med varandra. Modellberäknade
värden för andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där
kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade
elever (0–4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt andel
elever med okänd bakgrund. Sett utifrån det modellberäknade värdet innebär det faktiska resultatet en positiv
avvikelse i form av 5,9 procentenheters bättre resultat.
Utbildnings- och kulturförvaltningen gör bedömningen att
de nu har nått en nivå, efter flera års resultatutveckling,
där de är i behov av att göra nästa omfattande insats och
kompetenshöjning för att kunna öka andelen behöriga.
Förvaltningsledningen gör analysen att den återstående
delen i arbetet måste handla om att öka kunskapen i
lärarkollegiets bedömarkompetens. För att säkerställa att
även gruppen nyanlända elever når gymnasiebehörighet behövs det skapas nya studieplaner genom utbildningssystemet. Beroende på när de anländer behöver
förvaltningen på en enhetsövergripande nivå ha en tydlig
struktur på hur studieplaner tas fram som möjliggör för
de enskilda eleverna att uppnå gymnasiebehörighet.
Utifrån detta är ett omfattande arbete vad gäller tillgänglig undervisning samt bedömningskompetens påbörjad.
Under två års tid kommer all pedagogiska personal att ta
del av utvecklingsprogrammet.
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Andel arbetslösa 18–64 år (%)
Utfall 2017 = 4
Utfall 2018 = 4,5
Mål 2018 = 4,1
Kommunfullmäktige följer arbetslösheten utifrån
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Som ”arbetslöshet” avses här andelen invånare som är öppet
arbetslösa eller befinner sig i program med aktivitetsstöd. Anledningen till att denna väljs framför de officiella
arbetslöshetstalen som baseras på den enkätbaserade
Arbetskraftsundersökningen (AKU) är att AKU inte redovisas på kommunnivå och enbart är statistiskt säkerställd
på riksnivå. Sett till Skåne som region tenderar arbetslösheten att ligga över riksgenomsnittet. Detta trots att
exempelvis sysselsättningstillväxten i regionen som helhet
varit relativt hög. Detta kan bland annat förklaras med
att befolkningen i förvärvsarbetande ålder samtidigt har
vuxit snabbt. I Burlövs kommun, som har en tilltagande
befolkningstillväxt, har också arbetslösheten ökat något
jämfört med föregående års utfall. Försämringen innebär
att det uppsatta målvärdet på 4,1 procent inte kommer
att uppnås. Burlövs kommuns arbetslöshetssiffror är
sämre än såväl snittet för de skånska kommunerna som
för hela riket.
Socialförvaltningen har under flera år bedrivit olika
projekt i syfte att öka anställningsbarheten och öka
självförsörjningsgraden hos personer som varit långvarigt
arbetslösa. Projekten har riktat sig både till ungdomar och
vuxna. Projekten har varit lyckosamma och många personer har fått arbete eller påbörjat studier. I uppföljningen
framkommer också att en förbättrad hälsa har uppnåtts.
För målgruppen ungdomar som har lämnat skolan i förtid
har inom ramen för KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
uppföljningen visat ett positivt resultat. Dessvärre är denna grupp förhållandevis stor i jämförelse med övriga kommuner och insatserna behöver fortgå för att fånga upp
ungdomar som har svårt att lösa sin ordinarie skolgång.
Socialförvaltningen kan inte se någon direkt orsak till
ökningen av arbetslösa men verksamhetens målgrupp
omfattar enbart en liten del av den totala befolkningsgrupp som omfattas av indikatorn. En stor del av de invånare i Burlövs kommun som är arbetslösa har sin primära
kontakt med Arbetsförmedlingen och omfattas av det
stöd som myndigheten har att erbjuda. Resultaten för de
medborgare som däremot har kontakt med kommunens
arbetsmarknadsenhet följs upp löpande. Detta görs bland
annat genom indikatorn ”ej återaktualiserade personer”
av de personer som inte längre har försörjningsstöd. Såväl
denna indikator som statistik beträffande hur stor andel
som övergått till studier eller arbete från arbetsmarknadsenheten har utvecklats i positiv riktning. Den placerar
Burlövs kommun bland landets 25 procent mest effektiva
kommuner för respektive indikator.

Individ och familjeomsorgen har flera olika projekt igång
för att minska bidragsberoende och öka självförsörjningsgraden hos medborgarna. Under året permanentades
projektet PEAK, med inriktning på ungdomar som varken
arbetar eller studerar. En fortsatt satsning på Resurs
Burlöv under ytterligare ett halvår samt ESF-projektet
Steget med inriktning på personer med psykisk ohälsa är
aktuella. Utöver detta fokuserar ordinarie verksamhet på
att tidigt fånga upp personer som söker försörjningsstöd
för att korta ner tiden som de är bidragsberoende. Många
projekt och insatser sker i samverkan med tillexempel
Arbetsförmedlingen, Komvux och Hvilans folkhögskola
i Åkarp. Dessa samverkansformer kommer att fortsätta
kommande år. Förvaltningen kommer vidare att särskilt
följa upp det ökade antalet arbetslösa ungdomar som har
försörjningsstöd.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Utfall 2017 = 71,2		
Utfall 2018 = 69,8		
Mål för 2018 = 67,5
Indikatorn ska betraktas utifrån ett strukturellt, övergripande perspektiv men där kommunen har en liten möjlighet att påverka dess utfall. Utfallet släpar också med två
år eftersom resultatet gäller elever som erhållit slutbetyg
2016 och som under de två därpå följande åren etablerat
sig på arbetsmarknaden eller börjat studera. De aktiviteter som genomförs för en ökad måluppfyllelse är till stor
del de samma som för indikatorn gällande gymnasiebehörighet för elever i årskurs nio. Eftersom Burlövs kommun
inte själv bedriver någon gymnasieskola saknas också en
direkt möjlighet att påverka eventuella insatser för att
koppla gymnasiestudierna gentemot högre studier eller
arbetslivet. Därför får de aktiviteter som genomförs för att
öka gymnasiebehörigheten i ett längre perspektiv också
antas leda till att få ungdomar att bli etablerade efter
gymnasieutbildningen. Till exempel genom att en högre
andel behöriga till gymnasiet på sikt innebär att fler har
möjlighet till fortsatta studier på universitet och högskola.

Mål 5: Service och kvalitet

X

2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i
Skåne med kommunens verksamhet och service.
Syftet med indikatorerna som hämtas från
Socialstyrelsens brukarundersökningar är att ta reda på
hur brukare värderar sin hemtjänst respektive servicen
och upplevelsen på kommunens olika särskilda boenden.
Resultatet för 2018 visar ett försämrat utfall inom de båda
områdena. Som syns i tabellerna sjönk nöjdheten inom
både hemtjänsten och vid de särskilda boendena. Framför
allt är det nöjdheten vid ett boende som fram till och med
2018 har drivits i privat regi som försämrats. Men även
vid de kommunala boendena har nöjdheten fallit tillbaks
något. Under året har socialförvaltningen påbörjat ett

övergripande planarbetet för att stärka en gemensam syn
på grunduppdraget. I detta arbete har verksamheten även
valt att komplettera Socialstyrelsens kvalitetsbegrepp.
Utöver Socialstyrelsens definition ska kvalitetsarbetet
inom socialtjänsten i Burlöv dessutom:
•

Präglas av Burlövs värdegrund med bemötande, tillgänglighet, förtroende, delaktighet och likabehandling som ledord.

•

Erbjuda stöd och insatser som är säkra, pålitliga,
lämpliga, hållbara och kunskapsbaserade.

•

Ha medborgarfokus där medborgarens/brukarens/
patientens behov står i centrum.

•

Sträva efter att medborgaren ska vara så självständig
som möjlig.

Med hänsyn till de sjunkande resultaten i brukarundersökningarna kommer socialnämnden behöva fortsätta att
fokusera på verksamheternas interna såväl som externa
processer.
När det gäller service och kvalitet mot företagarna i
kommunen placerade sig Burlöv på 17:e plats i Svenskt
Näringslivs årliga ranking av företagsklimat. Samtliga delområden i undersökningen som handlar om kommunens
service och kvalitet visar på goda resultat. I nämndernas
verksamhetsplaner för 2019 finns ett tydligt fokus på
att fortsätta med kvalitetshöjande åtgärder för externa
näringslivsfrågor.
Det är viktigt att alla verksamheter arbetar långsiktigt och
strategiskt för att erbjuda en god service, tillgänglighet
och gott värdskap till alla de kunder som vi kommer i kontakt med. Det är en nyckel till framtida goda resultat. Men
vi anser inte att det övergripande målet har uppnåtts.
Resultaten från tidigare års brukarundersökningar visar
att det finns en svårighet att under lång tid prestera de
mycket goda resultaten som krävs för att nå upp till rikssnittet. Vissa enheter gör det medan andra inte når lika
långt. Här har socialnämnden en utmaning att fortsätta
fokusera på under de kommande åren.
Kommunfullmäktige har valt att behålla de båda områdena som viktiga att fokusera på även för den nya målperioden 2019–2022. Sammantaget är bedömningen att målet
till viss del är uppnått men socialnämnden behöver vidta
åtgärder för att öka brukarnas nöjdhet.
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)
Utfall 2017 = 89 				
Utfall 208 = 85				
Mål för 2018 = 91				
Resultat kommer från Socialstyrelsens nationella brukarbedömning. Enkäten skickas till alla personer 65 år och
äldre med hemtjänst (dock ej brukare som enbart hade
hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller
trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende) där detta mått redovisar andel svarande som
anger att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Resultatet för Burlövs kommun visar på en något
sämre övergripande nöjdhet med hemtjänsten än 2017
och målet på minst 91 procents nöjdhet uppnås inte.

Brukarbedömning
hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

Brukarbedömning
särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

2018

2017

2016

Kommunens regi i
Burlöv

80

88

72

Boklunden 1+2

80

80

60

Boklunden 3+4

80

100

77

Harakärrsgården A

73

67

69

2018

2017

2016

Harakärrsgården C-F

87

100

82

Burlöv

85

89

88

Övrig regi i Burlöv

38

80

89

Riket

91

92

91

Distrikt 1

91

95

93

Solliden - Norlandia Care
AB - Enskild

80

63

80

Distrikt 2

75

88

76

Svenshög

38

80

89

Distrikt 3

83

86

73

Distrikt 4

87

86

93

Distrikt 5

86

90

100

När det sammanlagda kommunresultatet bryts ner till
enhetsnivå syns det att den övergripande nöjdheten
minskat i så gott som samtliga distrikt. Men årets utfall
innebär att distrikt två återigen ligger markant lägre än
kommunsnittet med enbart 75 procents nöjdhet men
också att nöjdheten i distrikt fem för tredje året i rad har
minskat. Socialförvaltningen framhåller i sin analys att
inga större förändringar av organisation eller resurser har
genomförts under året. Förvaltningen menar därför att
det är svårt att göra en rättvisande analys av anledningen
till försämringen såväl på övergripande som på enskild
distriktsnivå. Det försämrade värdet är inte större än att
det kan tolkas som slumpmässigt och värdet bör följas på
längre sikt innan slutsatser kan dras. Under 2019 kommer hemtjänsten organiseras i samma verksamhetsgren
som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
undersköterskor. Detta genomförs för att öka möjligheten
till ett teambaserat arbetssätt där de olika kompetenserna
tillsammans arbetar med brukaren i centrum.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%)
Utfall för 2017 = 87		
Utfall för 2018 = 74
Mål för 2018 = 84
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Enbart 74 procent av brukarna anger att de är ganska
eller mycket nöjda med sitt särskilda boende vilket är en
klar försämring gentemot 2017 års resultat på 87 procent
nöjdhet. Socialförvaltningen menar att en del av det försämrade utfallet beror på att ett av boendena, som drivits
i privat regi, har ett markant sämre resultat än de övriga
boendena. Särskilda insatser har satts in och det aktuella
boendet övergår i kommunal regi i januari 2019. Men
även två av enheterna i egen regi har fallit tillbaka från
tidigare toppresultat vilket påverkar den övergripande
nöjdheten.
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Det boende som går över till egen regi i januari kommer
att följas noggrant under året och en ständig dialog med
brukarna och dess anhöriga kommer att föras för att
motverka en nedåtgående trend. Inom de befintliga enheterna i egen regi följs brukarundersökningens utfall upp i
respektive enhetsplan som tas fram på varje boende. Till
stöd för fortsatta analyser och åtgärder finns socialförvaltningens kvalitetsråd såväl som de olika brukarråd som
förvaltningen använder sig av för att utveckla arbetet.
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Utfall 2017 = 28
Utfall 2018 = 17
Mål för 2018 = 46
Under hösten publicerande Svenskt Näringslivs årliga
rakning kring företagsklimatet. Burlövs kommun placerade sig på plats 17 av landets 290 kommuner. Resultatet
innebär den bästa placering som kommunen haft över
tid. Kommun har gått framåt inom de flesta områden
som mäts och det innebär att Burlöv har det sjätte bästa
företagsklimatet i Skåne.
Utifrån denna undersökning upplever företagen att kommunen gör många rätt saker. Undersökningen lyfter bland
annat fram vikten av att jobba med allmänhetens attityder till företagande och medias attityder till företagande
i kommunen vilket har varit ett av flera fokusområden i
kommunens näringslivsprogram. Genom att fortsätta ar-

beta i enlighet med kommunens näringslivsprogram och
ha tät kontakt med näringslivets organisationer är målet
att fortsätta vara en företagsvänlig kommun.

Finansiellt mål 1
”Årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, ska vara lägst 1 %
av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige
beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens
balanskravsavstämning.”
Målsättningen innebär att hänsyn måste tas till de beslut
om reservationer av tidigare överskott som skett. Från
årets resultat exklusive reavinster ska då läggas redovisade/planerade kostnader för sådana åtgärder där medel
tidigare reserverats. Det framräknade resultatet benämns
”Justerat resultat” och redovisas i tabellen.

(mnkr)
Resultat enligt resultaträkning

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

60,1

103,1

74,6

Avgår reavinster
från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott

0

-34,0

-23,2

Justering för kostnader avseende
åtgärder där medel
reserverats i tidigare
bokslut

0

1,4

1,3

60,1

70,5

52,7

Justerat resultat

Årets justerade resultat uppgick till 52,7 mnkr, vilket
motsvarar 5,3 procent av de samlade intäkterna från
skatter och statsbidrag. Det justerade resultatet är 43,5
mnkr högre än den finansiella målsättningen för 2018 och
målet är därmed uppnått.

Finansiella mål 2
”Investeringsvolym som ett snitt över budget 2018 med
flerårsplan 2019-–2020 ska inte överstiga 90 miljoner
kronor per år.”
Finansiering av kommunens investeringar får mångårig
påverkan på kommunens ekonomi, därav är den viktig att
hålla reda på. Målsättningen är att årets investeringsvolym inte ska överstiga 90 mnkr. I det fall investeringsvolymen överstiger 90 mnkr bör de två kommande årens
investeringsvolym understiga 90 mnkr så att snittet över
tre år uppgår till 90 mnkr. Årets investeringsvolym uppgick
till 87,2 mnkr och därmed är målet för 2018 uppfyllt.

Ekonomisk översikt
och analys
Årets resultat

Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr och är i likhet med
föregående år bland det högsta uppmätta resultatet i
Burlövs kommunen. I diagrammet redovisas resultatutvecklingen mellan åren 2014 och 2018.

Resultat inklusive
jämförelsestörande poster

Årets resultat har i likhet med tidigare års resultat påverkats av jämförelsestörande poster som främst består av
reavinster efter försäljningar av fastigheter och aktier.
Av diagrammet framgår detta tydligt åren 2014, 2017 och
2018. Bland annat påverkades 2014 års resultat av jämförelsestörande poster motsvarande 83,7 mnkr till följd av
ett exploateringsöverskott i samband med försäljning av
mark på Flansbjer Norra samt Sege nya industriområde.
Även 2015 års resultat påverkades av jämförelsestörande
poster, främst negativt eftersom entreprenören i samband med bygget av nya Svenshögskolan gick i konkurs.
Det resulterade i en nedskrivning av bygget på 23,9 mnkr
till följd av att projektet varit framtungt1. Men den negativa effekten dämpades något av att inbetalda försäkringspremier (AFA2)motsvarande 5,1 mnkr återbetalats.
2016 års resultat belastades däremot inte av några jämförelsestörande poster, vilket innebar att resultatet detta
år var det högsta uppmätta resultatet i Burlövs kommun
under 2000-talet.
2017 års resultat påverkades av reavinster och exploateringsöverskott på 34 mnkr. Det var framförallt reavinster
som uppstått i samband med försäljningen av Burlövs
gamla skola, 2,9 mnkr, och ett exploateringsöverskott i
samband med försäljning av mark på Stora Bernstorp och
Sege nya industriområde, 31,1 mnkr.
Resultatet 2018 uppgår till 74,6 mnkr och påverkades
av jämförelsestörande poster motsvarande 23,2 mnkr.
Dessa poster består av exploateringsöverskott i samband
med markförsäljning på Stora Bernstorp och Sege nya
industriområde, 17,5 mnkr, samt en reavinst till följd av
försäljning av mark vid Södervångskolan och försäljning av
IT-utrustning, 5,7 mnkr.

1 Utbetalningarna och genomförandet stämde inte
överens, vilket resulterade i att kommunen låg ute med
23,9 mnkr.
2 Det avser pengar som betalades in 2004 som inte har
utnyttjas och nu har återbetalats till kommunen.
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Resultat exklusive
jämförelsestörande poster

Burlövs kommuns ekonomi har under större delen av
2000-talet utvecklats positivt. Fram till den finansiella
krisen 2008 kännetecknades den av höga årliga resultat.
Därefter följde några år med varierande resultatnivåer.
2014 bröts trenden med vikande resultatnivåer och
har sedan dess ökat successivt för varje år som gått.
Orsaken var att nettokostnadsutvecklingen dämpades
till i genomsnitt runt 2 procent per år fram till 2016.
Detta skedde samtidigt som intäkterna från skatter och
statsbidrag ökade med i genomsnitt 4–7 procent per år.
Nettokostnaderna minskade bland annat som ett led i att
det planerade fastighetsunderhållet minskade 2014 och
att en stor del av verksamheternas volymökningar under
2015 och 2016 finansierats av diverse ersättningar och
riktade statsbidrag.
Bland annat ökade intäkterna med 52 procent mellan
2015 och 2016. Detta bidrog till att kommunens volymförändringar denna period blev negativ, det vill säga att
kommunens nettokostnader i fasta priser minskade. Den
positiva utvecklingen av skatter och statsbidrag fortsatte
under 2017 och bidrog till att kommunens resultat exklusive jämförelsestörande poster blev det högsta uppmätta
resultatet under 2000-talet: 69,1 mnkr. Under denna
period ökade intäkterna med 6,2 procent medan verksamheternas nettokostnader ökade med 5,2 procent.
I likhet med föregående år hamnar 2018 års resultat,
exklusive jämförelsestörande poster, på en hög nivå: 51,4
mnkr. Det är en försämring med 17,7 mnkr jämfört med
föregående år. Årets resultat motsvarar 5,2 procent av
intäkterna från skatter och statsbidrag. Detta trots att
verksamheternas nettokostnader ökat med 6,9 procent
mellan åren 2017–2018. Orsaken till att 2018 års höga
resultat är bland annat en fortsatt positiv utveckling av
intäkterna från skatter och statsbidrag.
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De senaste åren har verksamheternas nettokostnader
hållits tillbaka av diverse bidrag och riktade statsbidrag. I
takt med att dessa bidrag upphört har nettokostnaderna
succesivt ökat eftersom verksamheterna bland annat haft
svårigheter att anpassa kostnaderna till minskade intäkter.
Mellan 2017 och 2018 minskar kommunens intäkter från
diverse bidrag och statsbidrag med 24 mnkr, vilket motsvarar 9 procent.
Därutöver har 2018 års budget varit relativt expansiv. Dels
till följd av att de demografiska behoven succesivt har
ökat, dels till följd av att olika kvalitetshöjande satsningar
genomförts. Detta har bidragit till att nettokostnaderna
ökat mer än vanligt. Verksamhetens nettokostnader har
ökat med 60,7 mnkr från föregående år vilket motsvarar
6,9 procent. En stor del av kostnadsökningarna mellan
åren går att härleda till pris- och löneuppräkningar, 22,2
mnkr, och volym- och kvalitetsökningar inom bland annat
pedagogisk verksamhet.
Personalkostnader
Personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna står
för den största delen av årets samtliga driftskostnadsökningar. Det är en ökning med 48,9 mnkr jämfört med
2017, vilket motsvarar 80,5 procent av kommunens totala
nettokostnadsökning. Totalt uppgår kostnaderna till 664,2
mnkr, vilket är en ökning med 7,9 procent jämfört med
föregående år. Den största procentuella förändringen
bland personalkostnaderna sker inom pensionsdelen som
ökat med 36 procent, vilket motsvarar en ökning med
14,1 mnkr.
Övriga verksamhetskostnader
Entreprenadkostnaderna har minskat med 5,4 mnkr, vilket
motsvarar 1,7 procent lägre jämfört med föregående år.
Minskningen sker inom verksamheter som tidigare köpt
mycket entreprenader, stödverksamhet och konsulter.

Däremot ökar kostnaderna för köp av huvudverksamhet
som exempelvis köp av grundskole- och gymnasieutbildning samt institutionsvård för vuxna.
Även kostnader för kommunens lokalbehov har ökat mer
än vanligt, 6,8 mnkr eller 7,6 procent, till följd av bland
annat nya lokaler samt investeringar i gamla lokaler.
Avskrivningarna hamnar i linje med nivån för föregående
år. Detta beror på att flera stora investeringar i kommunen
senarelagts.
Skatter och statliga bidrag
Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag har haft
en gynnsam utveckling och har ökat med 4,2 procent
(39,5 mnkr) jämfört med 2017. Bidragande faktorer till
den gynnsamma utvecklingen har bland annat varit en
fortsatt positiv utveckling av den svenska ekonomin och
att föregående års höga befolkningstillväxt på 2,4 procent
lett till att intäkterna från skatter och statsbidrag ökat mer
än beräknat.
Under året har kommunens skatteintäkter ökat med
22,8 mnkr medan de generella statsbidragen (inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning
etc.) ökat med 16,7 mnkr jämfört med föregående år.
Inkomstutjämningen, som kompenserar kommuner för
låg skattekraft, står för den största ökningen, 10,2 mnkr.
Kostnadsutjämningen, som kompenserar kommuner för
bland annat en ogynnsam befolkningsstruktur ökar, vilket
även avgiften för LSS-utjämningen gör.
I likhet med föregående år fick Burlövs kommun riktade
stadsbidrag för Byggbonus, 8,7 mnkr, och för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen,
0,6 mnkr.
Finansiella poster
Även kommunens finansiella poster har utvecklats bättre,
3,5 mnkr högre jämfört med 2017. Detta förklaras delvis
med högre avkastning från KPA:s överskottsfond och mer
lån till VA SYD som medför mer ränteintäkter. Samtidigt
har kostnaderna för åtagandet beträffande Södra stambanan ökat med 0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Utveckling av intäkter och nettokostnader

Utifrån begreppet god ekonomisk hushållning är det
viktigt att kostnaderna inte överstiger intäkterna.
Verksamhetens kostnader bör därför inte öka i snabbare
takt än intäkterna (i form av skatteintäkter och statsbidrag). Under de senaste fem åren har kommunens intäkter ökat i snabbare takt än kommunens nettokostnader.
De sistnämnda har under denna period ökat med 143,1
mnkr vilket motsvarar 17,9 procent, medan skatteintäkter
och statsbidrag ökat med 179,8 mnkr, motsvarande 23,4
procent.
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än nettokostnaderna. Den främsta orsaken var dels flyktingkrisen 2015-2016, dels statens ambition att utveckla
de kommunala verksamheterna med hjälp av riktade
statsbidrag. Under tre år ökade kommunens intäkter från
ersättningar och riktade statsbidrag med 125,4 mnkr,
vilket motsvarar 151 procent. Dessa intäkter har i sin tur
bidragit till att finansiera de kostnadsökningar som skett i
kommunen, vilket medverkat till att nettokostnadsökningarna varit dämpade under denna tidsperiod.
Under 2018 har de riktade statsbidragen minskat med
cirka 24 mnkr samtidigt som bruttokostnaderna fortsatt
ökat, cirka 48 mnkr, vilket innebär att den totala nettokostnadsökningen inklusive diverse jämförelsestörande
poster ökat med 71,9 mnkr, vilket är bland de högsta
nettokostnadsökningarna mellan två år under 2000-talet.
Exklusive jämförelsestörande poster blev nettokostnadsökningen 60,7 mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsökning på 6,9 procent.

Balanskravet

Enligt kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en
ekonomi i balans. Det innebär att årets intäkter ska vara
lika med eller högre än kommunens kostnader efter att
realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar
och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort
från resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte
ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får stå för notan. Balanskravet ska uppfattas
som ett golv och inte ett tak. Vid eventuellt underskott ska
resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren.
Men det finns undantagsregler och i de fall reglerna används ska det tydligt framgå att kommunen använt sig av
principerna för synnerliga skäl eller resultatutjämningsreserven. Men i förlängningen krävs ett positivt resultat för
att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för att
täcka framtida reinvesteringar och pensionskostnader.
Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas
fram. Årets resultat ska justeras för vissa kostnader och
intäkter som uppstår under året. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget blir avstämningen mot balanskravet för 2018 följande:

Större delen av perioden har intäkts- och nettokostnadsökningarna följt varandra. Men detta förändrades mellan
åren 2015–2017 då intäkterna succesivt började öka mer
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Avstämning av
balanskrav (mnkr)

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Resultat enligt resultaträkning

60,1

103,1

74,6

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

Reducering av samtliga
realisationsvinster

0

-2,9

-5,7

Medel till resultatutjämningsreserv

Vissa realisationsvinster
enligt undantagsmöjligheter

0

0

0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

0

0

0

Orealiserade förluster i
värdepapper

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

60,1

100,2

68,9

Burlövs kommun har uppfyllt balanskravet sedan det
infördes 2000 och har därmed inget negativt balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar uppgår till 68,9 mnkr vilket innebär
att balanskravet därmed är uppfyllt.
Resultatutjämningsreserv
Burlövs kommun har beslutat om riktlinjer för resultatutjämningsreserv (KF 2013-11-18 § 101) samt beslutat om
att reservera totalt 47,4 mnkr till resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv är tänkt att användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.
Enligt gällande riktlinjer kan reserven inte disponeras
under 2018 då skatteintäkterna generellt har utvecklats
bättre än genomsnittet de senaste tio åren. Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra
nödvändiga omstruktureringar i verksamheterna och/eller
överbrygga en lågkonjunktur.
I årets resultat efter balanskravsjusteringar finns det
en möjlighet att reservera 58,5 mnkr till resultatutjämningsreserven. Anledningen till detta är att resultatet
uppfyller kommunens riktlinjer för att reservera medel
till resultatutjämningsreserven3. Avsättning till resultatutjämningsreserven har varierat sedan kommunens beslut
om att inrätta den. Ett riktmått på storleken har varit att
kommunens avsättning ska möjliggöra ett ekonomiskt
handlingsutrymme så att man under en femårsperiod
kan fortsätta driva kommunens verksamheter med
3 Kommunens riktlinjer för att reservera medel till resultatutjämningsreserven innebär att årets resultat efter
balanskravsjusteringar måste överstiga en procent av
skatter och statsbidrag, det vill säga cirka 9,8 mnkr i 2018
års bokslut.
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2017

Utfall
2018

60,1

100,2

68,9

0
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-1,9

60,1

94,5

67,0

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel
reserverats i tidigare bokslut

0

1,4

1,3

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

-14,5

0

0

Årets balanskravsresultat
efter synnerliga
skäljusteringar

45,6

95,9

68,3

Avstämning av
balanskrav (mnkr)

Medel från utjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

samma kostnadsnivå, även om intäkterna från skatter och statsbidrag skulle minska med i genomsnitt en
procent per år. Om målsättningen är att fortsätta ha en
resultatutjämningsreserv som motsvarar fem procent av
intäkterna från skatter och statsbidrag ska en avsättning
motsvarande 1,9 mnkr av årets balanskravsresultat göras
till resultatutjämningsreserven.
I årets balanskravsutredning föreslår kommunledningskontoret en avsättning på 1,9 mnkr av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
I 2016 års bokslut tog kommunfullmäktige ett beslut om
att reservera sammanlagt 14,5 mnkr av kommunens uppkomna överskott för särskilda ändamål enligt principerna
för särskilda skäl. Reservationen avsåg:
•

1,2 mnkr till personalfrämjande åtgärder att användas under 2017,

•

7,2 mnkr att användas under perioden 2017-2019 för
såväl tillfälliga driftskostnadsökningar för exempelvis
bygglov och planering, marknadsföring av Burlöv som
ort med mera.

•

6,1 mnkr för att täcka eventuella fasta kostnader
för hyra av moduler som kommunen tagit på sig i
samband med den stora flyktingkrisen hösten 2015.
Orsaken är att kommunen utifrån rådande situation
beslutat om ett femårigt hyresavtal för moduler vid
Tågarp som idag används till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Efter nya asyllagar har
andelen ensamkommande flyktingbarn minskat,
vilket har påverkat intäkterna från Migrationsverket.
Då hyresavtal och kapitalkostnader för modulerna
kvarstå en bit in under 2020 befaras verksamhet gå
med underskott.

Av dessa reservationer har totalt 2,7 mnkr disponerats
till och med siste december 2018, vilket innebär att 11,8
mnkr återstår.
Utifrån årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar uppgår resultatet till 68,3 mnkr.

Budgetavvikelse

Med budget avses i denna årsredovisning den ursprungliga budgeten för 2018, fastställd av fullmäktige i november 2017. För nämndernas budgetavräkning används dock
nämndens totalanslag, det vill säga summan av årsbudget
och de korrigeringar (resultatöverföring, tilläggsanslag
med mera) som kommunfullmäktige har beslutat om
under året. På nämndsnivå utgör totalanslaget kommunfullmäktiges direktiv för nämnden.
Årets resultat blev 51,4 mnkr, vilket är 42,2 mnkr högre än
budgeterat. Följande tabell beskriver orsakerna till budgetavvikelserna: Nettokostnaderna blev 29,6 mnkr lägre
jämfört med budget. Budgetavvikelserna förklaras mer i
detalj i diagrammet som följer.
Resultaträkning och
prognos 2018 (mnkr)
Nettokostnader

Bokslut Budget Budget
2018
2018 Avvikl.
-897,1

-926,7

29,6

-45,6

-48,3

2,7

-942,7

-975,0

32,3

986,9

978,7

8,2

Finansiella poster

12,6

9,5

3,1

Uppräkning S Stambanan

-5,4

-4,0

-1,4

Årets resultat exkl
jämförelsestörande
poster

51,4

9,2

42,2

17,5

22,3

-4,8

Reavinst fastighetsförsäljning

5,3

20

-14,7

Reavinst försäljning av
inventarier

0,4

0

0,4

74,6

51,5

23,1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatter, stadsbidrag enl SKL

Avskrivningarna blev 2,7 mnkr lägre än budgeterat och
beror huvudsakligen på att kommunen sålt all IT-hårdvara
till kommunens IT-supportleverantör som i sin tur säljer
IT-arbetsplatser som tjänst till kommunen. Att avskrivningarna avviker från budget beror även på att investeringsobjekten har avslutats tidigare eller senare än planerat.
Skatter och statsbidrag blev 8,2 mnkr högre än budgeterat trots att de preliminära skatteintäkterna visar
något sämre utfall jämfört med budget. Detta förklaras
framförallt av att sysselsättningen och lönesumman ökat
långsammare än tidigare bedömningar vilket bidragit till
att slutavräkningen för 2017 och 2018 justerats ned med
cirka 1,2 mnkr jämfört med budget. Dock har det under
året tillkommit riktade statsbidrag, som enligt regelverket
ska klassificeras som generella statsbidrag, motsvarande
9,2 mnkr för byggbonus och ensamkommande barn som
under asylprocessen hunnit bli 18 år.
De finansiella posterna blev 3,1 mnkr högre än budgeterat, exklusive uppräkningen av åtagandet för Södra
stambanan. Orsaken är främst högre utdelning från
Kommuninvest och KPA:s överskottsfond. Dock blev
uppräkningen för åtagandet av Södra stambanan och
pendlarstationen 1,4 mnkr högre än budgeterat till följd
av rådande högkonjunktur.
Diagrammet på nästa sida illustrerar nämndernas resultat
i förhållande till budget. Nettokostnaderna blev 29,6
mnkr lägre än budget, varav -0,3 mnkr avser nämndernas
verksamheter och 29,9 mnkr avser gemensamma verksamheter. De största avvikelserna mot budget finns inom
kommunstyrelsen och socialnämnden medan posterna
schablonersättning för flyktningar och oförutsedda kostnader står för merparten av den positiva budgetavvikelsen för de gemensamma verksamheterna.

Jämförelsestörande
poster.
Exploateringsöverskott

Årets resultat inkl
jämförelsestörande
poster
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Budgetavvikelse (mnkr)
Gemensamma verksamheter

29,9

Socialnämnden

-7,9

Utbildnings- och kulturnämnden

-6,0

Miljö- och byggnämnden

4,4

Kommunstyrelsen

9,2
-10

-5

0

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen genererar ett positivt överskott motsvarande 9,2 mnkr jämfört med budget.
Kommunledningskontoret bidrar med 5,4 mnkr medan
samhällsbyggnadsförvaltningen står för 3,8 mnkr.
Inom kommunledningskontoret varierar resultatet mellan
förvaltningens verksamheter. Den politiska verksamheten samt bredbandsverksamheten genererar underskott
medan övriga verksamheter presenterar överskott.
Den bidragande orsaken till kommunledningskontorets
positiva budgetavvikelse är bland annat högre intäkter
till följd av att planeringsavdelningen avslutat ett större
detaljplanearbete vid Burlöv Center och att avsatta medel
för inträde i GEO-info inte förbrukats samt vakanser under
året.
Samhällsbyggnadsförvaltningens överskott beror bland
annat på vakanta tjänster under året, lägre kostnader för
vintervägunderhåll samt att större planerade underhållsprojekt på kommunens fastigheter inte genomförts.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens nettokostnader understiger
budget med 4,5 mnkr och beror till största delen på
att nämnden erhållit högre intäkter för bygglov och
sanktionsavgifter.
Utbildning- och kulturnämnden
Utbildning- och kulturnämndens redovisar en negativ
budgetavvikelse med 6,0 mnkr. Det största underskottet
går att härleda till gymnasieskolan och enheten för kost
och städ, -6,9 mnkr respektive -3,0 mnkr. Grundskolan och
förskolan genererar däremot en positiv avvikelse på 2,8
mnkr respektive 1,9 mnkr.
Förskolans positiva budgetavvikelse på 2,8 mnkr beror
bland annat på att antalet barn hos andra anordnare blivit
lägre samtidigt som barn från andra kommuner blivit fler
jämfört med budget. Utöver det har två tillfälliga anslag
på sammanlagt 1,1 mnkr inte nyttjats under året. De avser
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en förstärkning i form av en specialpedagogstjänst samt
etablerandet av en ny förskoleavdelning vid Burlövsbadet.
Grundskolans överskott på 1,8 mnkr beror främst på
att de interkommunala ersättningarna blivit högre än
de interkommunala kostnaderna. Fler barn från andra
kommuner genererar en nettoeffekt på cirka 1,0 mnkr
jämfört med budget. Vidare har verksamheten under året
erhållit statsbidrag, cirka 14 mnkr mer än budgeterat.
Osäkerheten kring bidragens storlek och varaktighet har
påverkat planeringen och risken för återbetalning har
medverkat till att alla medel inte utnyttjats.
Gymnasieskolans negativa budgetavvikelse på 6,9 mnkr
beror dels på ökade interkommunala ersättningar, 4,2
mnkr, dels på ökade lokal- och personalkostnader inom
kommunens egna IM-program4, -2,7 mnkr. Underskottet
inom den egna verksamheten beror bland annat på att
utgifterna ökat kraftigt mellan åren samtidigt som statsbidragen för asylsökande ungdomar minskat i takt med att
de fått permanent uppehållstillstånd. Vidare har nämnden
inte fått samtliga bidrag som sökts av staten avseende
kompensation för lokalkostnader för målgruppen asylsökande ungdomar samtidigt som utgifterna för externa
lokaler inte är finansierade i befintlig budget.
Kost- och städenheten visar upp ett underskott på 3,0
mnkr, varav 0,5 mnkr avser städenheten och 2,5 mnkr
avser kostenheten. Inom städenheten beror underskottet
på högre personalkostnader jämfört med budget. Inom
kostenheten härstammar stora delar av underskottet
till förseningen av Dalslundsskolans nya kök. I och med
förseningen uppskattas halva underskottet bero på köpta
färdigmaträtter och halva på ökade personalkostnader.

4 Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är
behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på
7,9 mnkr. De största underskotten går att härleda till individ- och familjeomsorgen samt vård- och äldreomsorg.
Nämnd och central administration samt verksamheterna
hälsa och omsorg genererar dock mindre överskott.
Nämnd och central administration har ett överskott på
1,1 mnkr och det beror främst på att centrala anslag som
uppstått till följd av att vakanser på Svenshögsboendet
inte fördelats under året. Överskottet inom hälsa och
omsorg,1,4 mnkr, beror främst på färre placeringar
inom psykiatrin samt på intern debitering av personal till
hemtjänsten. Men inom denna verksamheten fortsätter
tekniska hjälpmedel generera ett underskott.
Vård- och äldreomsorgens negativa budgetavvikelse på
3,0 mnkr beror bland annat på att kostnaden per brukare inom särskilt boende ökat samt på grund av ökade
placeringskostnader inom den somatiska5 vården. Det
är framförallt personalkostnaderna som ökat till följd av
att vissa brukare haft behov av utökad tillsyn samt ökade
vikariekostnader i samband med olika utbildningsinsatser.
LSS-verksamheten uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr,
vilket framförallt beror på att placeringskostnaderna överskrider budget.
Individ- och familjeomsorgens negativa budgetavvikelse
på 7,1 mnkr beror framförallt på att enheten för ensamkommande barn överskrider budgeten med 5,4 mnkr
samt att kostnaden för vuxna institutionsplacerade och
öppenvård ökat så att budgeten överskrids med 2,5 mnkr.
Anledningen till att institutionsplaceringar och öppenvården ökat har varit flera anmälningar enligt Lagen om
vård av missbrukare, vilket resulterat i dyra placeringar.
Underskottet inom enheten för ensamkommande barn
har orsakats på grund av svårigheter att anpassa verksamheten till ett förändrat behov, från HVB till stödboende,
samt till lägre ersättningsnivåer från staten. Men försörjningsstöden genererar ett överskott gentemot budget.
Gemensam verksamhet
Kommunens gemensamma verksamheter redovisar en
positiv budgetavvikelse på 29,6 mnkr. Det största överskottet återfinns inom posten schablonersättningar, 25,3
mnkr. Andra stora poster som uppvisat ett överskott är
posten oförutsedda behov som ihop med sociala projektmedel uppvisar ett överskott på 10,3 mnkr samt att årets
lönerevision blev 5,7 mnkr lägre jämfört med budget.
Årets pensionskostnader överskred däremot budgeten
med 12,0 mnkr. Orsaken till det är dels att fler anställda
blivit berättigade till förmånsbestämd pension jämfört
med budget, dels till att vi haft en innestående skuld till
KPA på grund av eftersläpningar.

5 kroppslig; som har med kroppen att göra, enligt
Nationalencyklopedin.

Prognossäkerhet

Kommunens ekonomistyrning bygger på att den övergripande ekonomin följs upp tre gånger per år. Denna
styrning är avgörande för framtida planering och då har
prognossäkerheten stor betydelse. Tabellen visar helårsprognosen för tre av uppföljningstillfällena i relation till
bokslutet 2018:

Prognos
31
mars

Prognos
30
juni

Prognos
31
okt

Verksamheternas
nettokostnader

-945

-936

-922

-943

Skatter & Statsbidrag samt finansiella poster

987

990

990

994

Jämförelsestörande poster

38

25

26

23

Årests resultat
inkl. jämförelsestörande poster

79

78

94

75

Årets resultat
exkl. jämförelsestörande poster

41

54

68

51

Helårsprognos,
budgetavvikelse
(Mkr)

Bokslut
31
dec

Jämfört med resultatet i uppföljningsrapport 3 försämrades årets resultat inklusive jämförelsestörande poster
med 19 mnkr. Orsaken till förändringarna mellan de två
tillfällena går främst att härleda till ökade nettokostnader.
Exploateringsöverskott och reavinster i samband med
fastighetsförsäljningar skiljer endast cirka 3 mnkr. Det har
främst att göra med en förväntad utdelning från konkursboet avseende Svenshögsskolans bygge på 6 mnkr inte
blev av under 2018. Årets resultat är mer i linje med den
prognos som gjordes i samband med delårsbokslutet i
juni månad.
Det viktigaste måttet i prognoserna är årets resultat exklusive jämförelsestörande poster. Trenden är att resultatet
succesivt förbättras under året. Orsaken till det är att
kommunen arbetar enligt försiktighetsprincipen så att
intäkter inte övervärderas och kostnaderna inte undervärderas. Detta skedde dock inte mellan sista prognostillfället och bokslutet. Vid prognostillfällena har resultatet
varierat från 41 mnkr till 68 mnkr i uppföljningsrapport 3.
Mellan det senaste prognostillfället och bokslutet skiljer
sig resultatet med -17 mnkr, vilket tyder på en relativt låg
prognossäkerhet.
Den främsta förklaringen till resultatförsämringen i
bokslutet är att verksamheternas nettokostnader ökat
samtidigt som kommunens intäkter från skatter, statsbidrag och finansiella poster förbättrats marginellt jämfört
med bedömningarna i uppföljningsrapport 3.
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Nämndernas nettokostnader blev totalt blev 10,0 mnkr
högre jämfört med bedömningarna i senaste uppföljningsprognosen. Men resultatet skiljer sig inom de olika
nämnderna avseende senaste uppföljningsprognosen och
bokslutet. Utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens resultat försämrades med 5,7 respektive 7,9
mnkr jämfört med oktobers prognos medan kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens resultat förbättrades med 2,2 respektive 1,5 mnkr.
Inom utbildnings- och kulturnämnden är det främst
resultatförsämringar inom grundskole- och gymnasieverksamheten. Inom gymnasieverksamheten är det kostnader
inom gymnasiesärskolan i egen regi som ökar medan
grundskolans kostnadsökningar beror på volymökningar.
Socialförvaltningens resultatförsämringar går att härleda
till högre personalkostnader inom särskilt boende samt
högre kostnader inom individ- och familjeomsorgen relaterat till flera institutionsplaceringar och flera hushåll som
får försörjningsstöd. Kommunstyrelsens resultatförbättringar går bland annat att härleda till ökade intäkter för
detaljplaner samt att planerat underhåll på kommunens
fastigheter inte genomförts. Miljö- och byggnämndens resultatförbättringar går bland annat att förklara med högre
intäkter för bygglovs- och sanktionsavgifter.
Den samlade nettokostnadsökningen beror även på att
kommunens centrala verksamheters nettokostnader
ökat. Mellan uppföljningsrapport 3 och bokslutet har den
positiva budgetavvikelsen minskat från 42,6 mnkr till 29,9
mnkr, en minskning med 12,8 mnkr. Orsaken till det är att
pensionskostnaderna blev högre än beräknat. Vidare blev
intäkterna från skatter och statsbidrag och de finansiella
posterna högre i bokslutet jämfört med uppföljningsrapport 3. Orsaken till det är dels att de generella statsbidragen ökade med 2,4 mnkr till följd av en byggbonus,
dels att kommunens placerade medel genererat högre
avkastning än beräknat.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall
blev sämre jämfört med uppföljningstillfällena.

Likviditet (kassa och bank)
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Likviditeten har varit mycket god under lång tid.
Kassaflödet från den löpande verksamheten har för perioden tillsammans med försäljningar av exploateringsmark
täckt investeringsutgifterna fullt ut under de senaste fem
åren.
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2014 bidrog stora exploateringsintäkter från bland annat
försäljningen av exploateringsmark Flansbjer Norra till att
likviditeten ökade från 186,2 mnkr till 222,4 mnkr. Under
2015 och 2016 minskade kommunens likviditet, vilket
bland annat berodde på en expansiv investeringstakt,
men till viss del även under 2016 på kommunens utveckling av den finansiella verksamheten. 2017 ökade likviditeten återigen, +78,7 mnkr, vilket bland annat berodde på
förändringar i fordringar gentemot Migrationsverket för
kostnader relaterade till ensamkommande flyktingbarn,
totalt +67,1 mnkr.
2018 fortsätter likviditeten öka, +30,5 mnkr. Årets likviditetsökning är framförallt kopplad till årets resultat och
försäljning av exploateringsmark.
Utöver de likvida medlen finns finansiella omsättningstillgångar i form av medel avsedda för pensionsåtaganden
samt bidrag till utbyggnaden av Södra stambanan. Medlen
är placerade i aktie- och räntefonder. Marknadsvärdet för
fonderna uppgick vid årsskiftet till totalt 260,1 mnkr, varav
142,4 mnkr för pensionsmedlen och 117,7 mnkr för medlen till bidrag för Södra stambanan. Föregående årsskifte
uppgick värdena till 152,9 mnkr respektive 123,5 mnkr. De
har således minskat med totalt 16,3 mnkr.

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen visar betalningsströmmarna i kommunen och hur de likvida medlen förändras under året.
Kassaflödesanalysen i denna årsredovisning följer de
rekommendationer som Redovisningsrådet har tagit fram.
Kassaflödet beskrivs på följande sätt:

2018

2017

Förändring

Löpande verksamhet

119,0

167,4

-48,5

Investeringsverksamhet

-64,1

-65,7

1,6

Finansiell verksamhet

-23,0

-22,9

-0,1

Årets Kassaflöde

31,9

78,8

-46,9

Vid årets början

245,3

166,5

78,8

Vid årets slut

277,2

245,3

31,9

Kassaflöde (mnkr)
Medel från:

Likvida medel:

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev + 119,0
mnkr vilket är 48,4 mnkr lägre än föregående år. Orsaken
till detta är främst förändringarna i fordringarna och åretsresultatet, -42,9 mnkr respektive -17,7 mnkr. Den stora förändringen bland fodringar är gentemot Migrationsverket,
vilket påverkade kassaflödet negativt.
Förutom kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas likviditeten av investeringar, försäljningar, ut- och inlåning
samt finansiella omdispositioner. Nettoinvesteringarna uppgick till 87,2 mnkr och minskade likviditeten. Försäljningar av
tillgångar inklusive exploateringsverksamheten gav inkomster
på 23,2 mnkr vilket ökade likviditeten.

Under 2018 lånade kommunen ut 17,3 mnkr till VA SYD
eftersom kommunen ansvarar för finansieringen av VA
SYD:s verksamhet inom Burlöv kommun. Lånen till VA
SYD tillsammans med återinvesteringar på 5,7 mnkr från
kommunens innehav av aktie- och räntefonder påverkar
likviditeten negativt. Marknadsvärdet på fondinnehavet
uppgick till 260,1 mnkr vid årsskiftet, en minskning med
16,4 mnkr under året.
Under 2018 förändrades likviditeten positivt med 31,9
mnkr. Detta gjorde att de likvida medlen hamnade på
277,2 mnkr vid 2018 års slut. Värdet är det näst högsta i
Burlövs kommun någonsin och överträffas bara 2008 då
likviditeten uppgick till 288,3 mnkr efter stora försäljningar av exploateringsmark.

Pensionsmedel och
pensionsförpliktelser

Rådet för kommunal redovisning har lämnat rekommendationer om uppföljning av kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel. Nedanstående tabell följer så
långt möjligt denna rekommendation.

Pensionsmedel och
förpliktelser (mnkr)
- Avsättningar i balansräkningen

2018

2017

Förändring

9,5

9,1

0,4

- Ansvarsförbindelse

268,0

277,9

-9,9

Summa förpliktelser

277,5

286,9

-9,4

Pensionsmedel:

I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisas inte pensionsförmåner som har intjänats före 1998
som skuld i balansräkningen utan upptas som så kallad
ansvarsförbindelse. Dessa pensionsåtaganden uppgår till
277,5 mnkr inklusive löneskatt. Beloppet utgör en skuld
till de anställda som, i fast penningvärde, kommer att
minska i takt med att utbetalningar av pensionerna sker.
Dessa utbetalningar kommer att öka under de närmaste
åren. Ansvarsförbindelsen minskade med 9,9 mnkr under
2018. Avsättningarna, det vill säga pensionsförmåner
intjänade efter 1998, ökar däremot med 0,4 mnkr.
Posten återlånade medel avser skillnaden mellan de
totala pensionsförpliktelserna och de finansiella placeringarna för detta ändamål. Pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen är framräknat enligt principerna i SKL:s
rekommendation RIPS17. Kommunen tecknar försäkringar
för pensionsförmåner som är intjänade efter 1998, det vill
säga individuell del och förmånsbestämd kompletteringspension. Försäkringarna täcker förmåner för 84,0 mnkr
(inklusive löneskatt).
De ökande framtida pensionsutbetalningarna innebär, förutom en belastning på likviditeten, även en belastning på
resultaträkningarna framöver. Även om likviditetsmässiga
reserver finns för att täcka utbetalningarna måste dessa
tas upp som kostnader i resultaträkningen och således
omfattas av balanskravet, det vill säga att årets intäkter
ska täcka årets kostnader.

Soliditet och pensionsskuld
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- Finansiella placeringar

140,7

152,9

-12,2
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- Återlånade medel

136,8
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Summa pensionsmedel:

277,5

286,9

-9,4
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Förpliktelser minskade:
- Genom försäkring

67,6

52,5

15,1

- Erlagd löneskatt

16,4

12,7

3,7
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1,4

-1,4
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Kommunfullmäktige i Burlövs kommun beslutade 2005
att 50,0 mnkr av kommunens likvida medel skulle avskiljas
och placeras i långsiktig kapitalförvaltning. Dessa skulle
användas till framtida pensionsutbetalningar eftersom
likviditetspåfrestningen för pensionskostnaderna ökade.
Under år 2005 och 2006 placerades 40,0 mnkr och under
2009 ytterligare 10,0 mnkr. Placeringarna utgörs idag av
andelar i aktiefonder med aktier noterade på Stockholmsbörsen. Årets utdelningar återinvesteras i fonderna. Vid
årets slut 2018 uppgick marknadsvärdet till 140,7 mnkr,
en minskning med 12,2 mnkr sedan föregående årsskifte.
Placeringarna följer föreskrifterna för medelsförvaltningen
som antogs av kommunfullmäktige den 19 september
2011.
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Burlövs kommuns egna kapital uppgår vid årsskiftet till
1288,3 mnkr, vilket är 74,6 mnkr mer jämfört med 2017.
Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna6, uppgår till 77,8 procent och är 1,4 procentenheter
lägre än föregående år. Orsaken till att soliditeten sjönk
mellan åren är att det egna kapitalet inte ökar i samma
utsträckning som tillgångarna. Det beror bland annat
på att de långfristiga skulderna har ökat på grund av att
årets investeringsbidrag ökat jämfört med föregående
år. En hög soliditet innebär att endast en mindre del av
intäkterna behöver tas i anspråk för räntekostnader och
amortering av skulder, vilket medför att utrymmet för att
täcka verksamhetens löpande kostnader ökar. Soliditeten
är på så sätt ett mått på de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.

6 Visar hur stor del av kommunens tillgångar som är
finansierade med egna medel.
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Enligt de kommunala redovisningsreglerna tas inte den
skuld kommunen har för pensioner intjänade före 1998
upp i balansräkningen, utan redovisas som en så kallad
ansvarsförbindelse. Hade denna post räknats in i balansräkningen skulle soliditeten blivit cirka 61,5 procent, vilket
är 0,5 procentenheter bättre jämfört med föregående år.
Orsaken är att ansvarsförbindelsen minskade samtidigt
som tillgångarna ökade.

Investeringar
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Bruttoinvesteringarna uppgick till 116,6 mnkr och
investeringsbidragen till 29,4 mnkr, vilket motsvarar nettoinvesteringar på 87,2 mnkr under 2018.
Nettoinvesteringsbudgeten för 2018 uppgick till 135,8
mnkr och genomförandegraden hamnar därmed på 64,8
procent.
Det finns flera förklaringar till att investeringsvolymen
blev lägre än budgeterat. De främsta orsakerna är att
•

Ombyggnationen av Humlemadsskolan och nybyggnation av ny förskola i Arlöv inte påbörjats under året,
vilket bidragit till att investeringar motsvarande 42
mnkr inte genomförts.

•

Under året har Trafikverket påbörjat vissa investeringsobjekt som enligt separat avtal om tilläggstjänster ska bekostas av kommunen. Flera av projekten
har flyttats fram, vilket resulterat i att utbyggnaden
under 2018 blev 12,3 mnkr lägre än budgeterat.

•

Dessutom har flera mindre investeringar som exempelvis planeringen för ett nytt badhus samt inköp av
fordon och ärendehanteringssystem inte utnyttjats
fullt ut, vilket bidragit till att utfallet för dessa projekt
blev cirka 9,7 mnkr lägre än budget.

Under året har flera större projekt avslutats. Bland dem
finns ombyggnationen av Dalslundsskolans kök som föll
ut i enlighet med beviljat anslag. Andra större projekt är
utbyggnaden av Öppet stadsnät (bredband), Gränsvägens
förlängning och Apotekarvillan. Två av dessa projekt blev
dyrare än planerat för 2018.
Bredbandsutbyggnaden blev 16,3 mnkr högre än budgeterat eftersom flera områden byggts ut jämfört med plan.
Bland annat har medel använts för att bygga ut på Stora
Bernstorp samt för att förtäta på redan utbyggda områden.

36

Borgensåtagande

Kommunens totala borgensförbindelse uppgår till 489,3
mnkr, vilket är en minskning med 12,7 mnkr jämfört med
2017. Orsaken är främst att Burlövs Bostäders AB minskat
sin upplåning med 15,0 mnkr medan AB Sydvattens upplåning ökat med 2,1 mnkr. Dessutom har borgensåtagandet för Burlövs Bostäders AB pensionsutfästelser minskat.
Av det totala borgensåtagandet avser 442,0 mnkr Burlövs
Bostäder AB och resterande 47,3 mnkr avser andra organisationer.
Andra större borgensåtaganden avser bland annat Sydvatten AB, 36,6 mnkr, AB Malmöregionens Avlopp, 3,6
mnkr och Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) och
Kemiavfall i Skåne AB, 3,4 mnkr. Under 2018 har inga borgensåtagande infriats.

60

0

Det ska nämnas att utfallet ligger inom beslutat anslag.
Apotekarvillan blev cirka 13,6 procent eller 0,9 mnkr
högre än beviljat anslag och budget.
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Kommunens ekonomi på sikt

De senaste årens resultat i Burlövs kommun har skapat
goda förutsättningar att fortsätta driva bra och ändamålsenlig verksamhet. Kommunen står inför stora utmaningar
den kommande perioden, 2019–2026. Tillväxttakten,
demografiska förändringar och stora infrastrukturprojekt
kommer att få betydande konsekvenser på kommunens
verksamheter och ekonomi.
Utbyggnaden av Södra stambanan, Kronetorpsområdet
och förtätningen i Arlöv medför stora kommunala åtaganden i form av medfinansiering och investeringar i
den egna infrastrukturen som allmän platsmark, vägar,
gator, förskolor, skolor, bad, idrottsplatser med mera. Åtagandena kommer att påverka kommunens likviditet och
resultaträkning i form av ökade kapital- och driftskostnader. På sikt kommer delar av kommunens åtaganden att
täckas av eventuella inkomster för markförsäljningar och
markersättningar från exploatörer. Resterande åtaganden
kommer att finansieras via exploateringsbidrag och skattemedel till följd av att befolkningen växer eller eventuella
skattehöjningar.
Enligt Burlövs kommuns fastställda befolkningsprognos
kommer de behoven växa mer än befolkningen de närmsta tre till fyra åren för att sedan åter utvecklas i takt med
den generella befolkningsutvecklingen.
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Prog.
2022

Prog.
2023

Prog.
2024

Prog.
2025

Prog.
2026

Befolkningsökning %

Kontentan av befolkningsutvecklingen är att utgifterna
de närmsta fyra åren för att bedriva verksamheter inom
pedagogiska verksamheter procentuellt kommer öka mer
än vad kommunen kommer få in i intäkter från skatter och
statsbidrag.

Detta framtidsscenario bygger på hypotesen att investeringsvolymen åren efter 2024 normaliseras. Detta
eftersom en stor del av resultatförsämringarna fram till
2024 förklaras av höga kapitalkostnader och ett vikande
finansnetto.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings långtidsprognos för skatter och statsbidrag förutspås utvecklingen av
skatteunderlaget öka långsammare åren efter 2018. Detta
sker samtidigt som blir svårare svårare att rekrytera medarbetare samt införande av olika tekniska lösningar inom
olika delar inom den kommunala verksamheten. Det finns
en påtaglig risk för att kommunens intäkter från skatter
och statsbidrag i framtiden inte kommer räcka till för att
finansiera de kostnader som beräknas uppstå till följd av
det demografiska behovet. Den främsta utmaningen blir
då att klara de finansiella målen samtidigt som behoven
av investeringar kan komma att uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor under perioden.

Satsningar på investeringar har pågått i kommunen under
de senaste tre åren, vilket resulterat i att resurser undanträngts från den löpande driften inom verksamheten.
På grund av undanträngningseffekten måste en ständig
avvägning göras mellan storleken på resultatet och storleken på planerade investeringar.

Enligt kommunens årliga långsiktiga ekonomiska framskrivning skulle nettokostnader på grund av demografi,
annat lika7, öka med cirka 55 procent (506 mnkr) fram
till årsskiftet 2026-2027. De största kostnadsökningarna
skulle uppstå inom grundskolan, gymnasieskolan samt
förskolan. Samtidigt väntas intäkter från skatter och statsbidrag öka med cirka 50 procent (490 mnkr) under denna
period. Vid en sådan utveckling skulle verksamheternas
nettokostnader och finansnetto som andel av skatter och
statsbidrag uppgå till cirka 97,3 procent, vilket innebär att
kommunens finansiella ställning skulle vara fortsatt bra.
Procent %

Verksamheternas nettokostnader och
ﬁnansnetto som andel av skattter och bidrag

101,0

99,7%

98,8

97,9%

96,7%

96,6
94,4

99,1%

98,2%

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Burlövs kommuns ekonomi och kvalitet på verksamheter är god. Men
kommunen står inför en expansiv utveckling framöver,
vilket är en anledning till stor osäkerhet rörande den
ekonomiska utvecklingen. För att undvika allt för stor
påfrestning på kommunens ekonomi och kvalitet, blir det
i förlängningen viktigt att ständigt se över kommunens
verksamhet. Det handlar om:
•

att kontinuerligt se över strukturen och villkoren i
kommunens verksamheter

•

att se över styrningsprinciper

•

att söka samverkanslösningar

•

att investeringsbehovet kontinuerligt utvärderas
utifrån faktiska behov vad gäller demografi, underhåll
med mera

•

att den finansiella målsättningen kontinuerligt
utvärderas för att skapa ett handlingsutrymme för
kommande års ekonomiska påfrestningar

•

att budgeten följs för att undvika oplanerade påfrestningar på kommunens ekonomi.

98,7%
97,3%

97,1%

93,8%

92,2
90,0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7 Det vill säga: 1) att kommunens servicenivå är oförändrad, 2) att skatter, lön och priser utvecklas enligt
SKL:s samhällsekonomiska bedömning, 21 december
2017, 3) att statsbidragen inte är värdesäkrade, 4) att
kostnaderna skrivs fram med befolkningsutvecklingen
enligt Burlövs kommuns senaste prognos.
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Personalekonomiskt
bokslut
Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en
kommun där människor känner sig välkomna, trygga och
erbjuds service av hög kvalitet. Burlövs kommun har tilltro
till att medarbetarna både kan och vill ta ansvar för sitt
uppdrag och ge stöd till andra kollegor. Medarbetarna
har därför inflytande och förutsättningar att ta ansvar för
verksamheten. Medarbetare med ledaruppdrag är förebilder och har fått förtroende och uppdrag att leda verksamheter inom ramen för givna villkor. I samverkan skapar
ledare och medarbetare ett positivt arbetsplatsklimat och
hittar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten.
Ledare ger medarbetarna goda arbetsförutsättningar och
kan förvänta sig stöd och verktyg för att utföra sitt uppdrag. Med den utgångspunkten arbetar Burlövs kommun
strategisk för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Under året har vi fortsatt driva ett av Sveriges största ESFprojekt för kompetensutveckling inom området hälsa och
hållbart arbetsliv, tillsammans med Lomma och Kävlinge
kommun. PEPP projektet står för Personligt Engagemang
På Plats. Syfte är att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där medarbetare och ledare mår bra och
utvecklas.
Under 2018 har de genomfört kartläggningar i projektet
för att undersöka nuläget och identifiera vilka som är de
största utvecklingsbehoven. Efter analys av underlagen
har alla medarbetare och ledare tagit del av några av de
16 aktiviteterna som erbjuds inom två utvecklingsprogram. Varje del består av kompetensutvecklingsinsatser
med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas behov.
Vidare har kommunen arbetat med karriärmöjligheter
och driver tillsammans med Svedala, Lomma, Staffanstorp
och Kävlinge ett utvecklingsprogram för ledartalanger där
fem deltagare från Burlöv deltar.
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Burlövs kommun arbetar kontinuerligt med våra arbetsplatsers arbetsmiljö där en hög delaktighet av såväl
medarbetare och skyddsombud utgör en central del. Alla
delar för att vi ska nå målet om att vara en ännu attraktivare arbetsgivare.

Anställda och årsarbetare

Under 2018 har antalet årsarbetare ökat med 22,6.
Ökningen går bland annat att finna inom utbildnings- och
kulturnämndens verksamhetsområden där merparten
finns inom skola och förskola. Förändringar i årsarbetare
har under året påverkats av bland annat ökat barn- och
elevantal.
En bidragande faktor till ökningen på kommunnivå är att
andelen heltidsanställda medarbetare ökat i förhållande
till 2017. När det gäller ambitionen att höja sysselsättningsgraden till heltid fortsätter den positiva trenden.
Kommunens mål att över 80 procent av medarbetarna
ska ha en heltidsanställning har nästan uppnåtts. Vid
årsskiftet hade 78,7 procent av de anställda en heltidsanställning vilket är en ökning med drygt en procentenhet
jämfört med 2017.
Arbete för att vid nyanställning erbjuda heltid i enlighet
med det personalpolitiska programmet fortsätter och
heltidsanställning vid utökningar beaktas. Under 2018
har arbetet med att ställa om verksamheterna till att
kunna erbjuda alla medarbetare heltid intensifierats. Nära
arbete förs mellan parterna där ett förankrings- och analysarbete har påbörjats ute i verksamheterna.
Antalet anställda fortsätter att öka och i linje med årsarbetare kan den största ökningen härledas till utbildningsoch kulturnämndens verksamhetsområden. Kommunen
har fortsatt merparten kvinnor anställda vilka utgör 79,3
procent av våra medarbetare 2018.
Tabellen visar antalet tillsvidare-och visstidsanställda
inom kommunen inom avtalsområdet AB (Allmänna
Bestämmelser) och PAN (Personliga assistenter) men
exklusive timanställda.

Årsarbetare
Snitt 2018

Årsarbetare
Snitt 2017

Förändring
2018

Kommunstyrelsen

82,5

78,4

4,2

Miljö- och byggnämnden

8,9

8,3

0,6

Utbildning- och kulturnämnden

557

545,5

11,5

Årsarbetare per nämnd

Socialnämnden
Totalt

Antal anställda per nämnd

Kvinnor
- 18

Kommunstyrelsen

398,4

392,3

6,1

1 046,7

1 024,1

22,6

Män
- 18

Kvinnor
- 17

Totalt

Män
- 17

Totalt

61

38

99

55

37

92

7

6

13

7

4

11

Utbildning- och kulturnämnden

553

156

709

552

139

691

Socialnämnden

406

67

473

390

70

460

1 027

267

1 294

1 004

250

1 254

Heltid
- 18

Deltid
- 18

Miljö- och byggnämnden

Totalt

Antal tillsvidareanställda

Totalt

Heltid
- 17

Deltid
- 17

Totalt

Kommunstyrelsen

82

3

85

81

3

84

Miljö- och byggnämnden

10

0

10

9

1

10

Utbildning- och kulturnämnden

491

77

568

479

85

564

Socialnämnden

256

147

403

244

153

397

Totalt

839

227

1 066

813

242

1 055

Pension

Pensionsavgångarna i Burlövs kommun har under 2018
uppgått till 17 stycken. Med den rörliga pensionsåldern
går det inte att förutse hur stor pensionsavgången kommer att bli.
Tabellen visar prognos för antal pensionsavgångar 2018–
2023 med beräknat pensionsuttag vid 65 år.
Antal pensionsavgångar
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Personalomsättningen uppgick till 16,7 procent vilket ska
ställas i relation till 18 procent under 2017. Trots en ökad
rörlighet på arbetsmarknaden och en region med många
arbetsgivare har Burlövs kommun lyckats i uppdraget att
arbeta för kontinuitet och stabilitet i våra verksamheter.
Minskningen ska ställas i relation till att personalomsättningen ökat inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde och uppgick 2018 till drygt 20 procent.
Omsättningen utgör en central utmaningarna för oss som
arbetsgivare.
Arbetet med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare sker bland annat genom att utveckla verksamheternas olika arbetsförhållanden och alternativa karriärmöjligheter. En annan åtgärd är att se över kommunens
förmåner och fortsätta arbeta med konkurrenskraftiga
lönenivåer.

20
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30

30

30

Personalomsättning

2023

Den rådande personalbristen på arbetsmarknaden
bidrar alltjämt till konkurrens om attraktiva medarbetare. Om personalomsättningen ska minska måste
Burlövs kommun möta konkurrensen och skapa bättre
anställningsförutsättningar.
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Ett steg för att minska personalomsättningen är den
tvååriga satsningen på kompetens- och verksamhetsutveckling för ett hållbart arbetsliv: PEPP. Projektet är
ESF-finansierat och görs tillsammans med Lomma och
Staffanstorps kommuner.

Sjukfrånvaro
uppdelat på
kön och ålder
(%)
Kvinnor

En åtgärd som kommunen arbetar med är att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare genom att utveckla
verksamheternas olika arbetsförhållanden och alternativa
karriärmöjligheter. En annan åtgärd är att se över kommunens anställningsvillkor. I detta sammanhang är lönen
en central fråga. Om det pågående ESF-projektet PEPP
får det genomslag som förväntas, kan detta komma att
påverka kommunens attraktivitet till det bättre.
Även 2018 gav arbetsgivaren en så kallad medarbetarbonus, som tack för gott resultat under 2017, till alla
anställda som har använts för fortbildning och personalsociala aktiviteter.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron för kommunen uppgick 2018 till 6,2 procent i relation till 6,7 procent 2017 vilket är en minskning
med 0,5 procentenhet.
Sjukfrånvaron för kvinnor är oförändrat högre än för män.
Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår 2018 till 6,5procent i
relation till 4,8 procent för männen. Även om det totala
resultatet förbättrats är sjukfrånvaron fortsatt hög och
möjligheten att nå kommunens mål på 3,8 procents sjukfrånvaro förväntas inte bli uppfyllt under 2018.
Fortfarande varierar sjukfrånvaron stort mellan olika
enheter och yrkesgrupper i kommunen. Under 2018 har
ändring i lag om upprättande av rehabiliteringsplan kommit. Sammanfattningsvis innebär den nya regleringen att
vi som arbetsgivare är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när det är ovisst om hur länge medarbetaren
kommer att vara frånvarande. Kommunen kommer att
fortsätta att fokusera på att arbeta med tidiga insatser vid
rehabilitering för att skapa återgång i arbete. Med individuella strategier har arbetet med både korttidsfrånvaro
och långtidssjukskrivna gett positiva resultat.
Vidare har projektet PEPP skapat en medvetenhet kring
hälsa och friskvård och vi ser nu att det är fler personer
som tar ut friskvårdsbidrag. Bidraget har ökat i storlek och
skatteverket har utökat de aktiviteter som är godkända
för att få friskvårdsbidrag. Tillsammans med andra aktörer
har vi även tagit fram fördelaktiga friskvårdserbjudanden
för våra anställda. Detta sammantaget ger en bra grund
för ett hållbart arbetsliv.

>50

Totalt

Varav
långtid8

7,6

6,7

2,2

5,8

4,4

5,0

1,0

6,5

7,1

6,2

1,9

<30

3049

3,0

6,7

Män

3,3

Totalt

3,1

Kompetensutveckling

Burlövs kommun har under 2018 arrangerat flera centrala
utbildningsinsatser.
Alla aktuella utbildningar som kommunen erbjöd under
året fanns angivna i en upprättad utbildningskatalog. I
katalogen fanns förutom arbetsmiljöutbildningar och utbildningar i kommunens olika system, även flera frukostseminarier. Dessa riktade sig till ledare med föreläsare i
ämnen som är relevanta för ledaruppdragtuppdraget.
Under våren 2018 var temat Hållbart arbetsliv.
Utbildningarna och seminarierna har haft till syfte att på
ett lättillgängligt sätt ge kommunens chefer påfyllning i
ämnet och nya insikter för att växa i sitt ledarskap. Under
hösten har ledarutvecklingsdelen i PEPP inletts där varje
ledare har en individuell plan med syfte att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap.
Kommunledningen hade dessutom regelbundna ledarcaféer, gemensamt för alla ledare. Forumets avsikt är att
skapa en plattform där chefer möts över förvaltningsgränserna och får presenterat olika intressanta ämnen och
samtal om dessa.
Under 2018 genomfördes enligt plan även en kommunövergripande introduktion för alla nya medarbetare.
Avsikten med introduktionen är att alla nya medarbetare
en bild av Burlövs kommun dels som arbetsgivare och
dels som kommun att leva och bo i.
Burlövs kommun har tillsammans med övriga 5 YESkommuner utsett fem deltagare var till ett utvecklingsprogram för ledartalanger. Programmet startade i augusti
2018 och avslutas med en examination i maj 2019.
Utbildningsprogrammet syftar till att dels bli attraktivare
som arbetsgivare och dels skapa en bra grund för framtida chefsförsörjning.
Inom ramen för projektet PEPP har vi genomfört ett flertal
kompetenshöjande utvecklingsinsatser för både ledare
och medarbetare.

8 Varav långtid omfattar sjukfrånvaro
längre än 60 dagar
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SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

Förvaltningsberättelse
Burlövs kommuns verksamheter bedrivs i huvudsak i egen
regi. Men det finns en del verksamheter som utövas i
andra former än via kommunala nämnder och förvaltningar. Dessa verksamheter bedrivs i huvudsak genom
andra juridiska personer via det helägda Burlövs Bostäder
AB och det delägda bolaget AB Malmöregionens avlopp.
Kommunfullmäktige beslutade 2006 om en omstrukturering av ägandet. Syftet var huvudsakligen att eliminera
den negativa skattebelastning som uppkommer då vinst-

givande verksamhet bedrivs i bolagsform. Kommunens
aktier i Burlövs Bostäder AB och AB Malmöregionens
Avlopp överläts 2006-12-31 till det av kommunen helägda
bolaget Skärfläckan AB. Köpeskillingen betalades genom
lån från kommunen.
Under 2017 förvärvades Burlövs Bostäder Parkering AB
av Burlövs Bostäder AB och är därmed dotterbolag till
Burlövs Bostäder AB. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamheter och engagemang redovisas i detta
avsnitt uppgifter om kommunens samlade verksamheter
oavsett juridisk form.

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETER

Kommunkoncern

Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige

Skärfläckan AB

Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Miljö- och bygg
Utbildning- och kultur
Socialnämnd

Burlövs Bostäder AB
Burlövs Bostäder Parkering
AB
AB Malmöregionens avlopp

Gemensamma nämnder
Lönenämnd
IT-nämnd
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Koncernföretag/förbund
(medinflytande)

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

VA SYD
Räddningstjänsten Syd

Kommunala uppdragsföretag

Samägda företag utan
betydande inflytande
Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommunassurans Syd AB
SYSAV
AB Sydvatten
Inera AB

Kommunala
entreprenörer
Boendeplatser i
äldreomsorgen:
Attendo Care AB
Färdtjänst:
Ringduve Taxi BC AB

Skärfläckan AB

Skärfläckan AB:s uppgift är att äga och förvalta aktier i
dotter- och intressebolag. Bolaget äger samtliga aktier
i Burlövs Bostäder AB samt 45 procent av aktierna i AB
Malmöregionens Avlopp. Bolagets finansiella ställning påverkas i stor utsträckning av dotterbolagets förutsättningar att lämna kapitaltillskott i form av koncernbidrag och
bolagets intjänandeförmåga bedöms ligga på i stort sett
samma nivå 2018 som 2017. Årets resultat blev -12 tkr.

Burlövs Bostäder AB

Burlövs Bostäder AB äger, bygger och förvaltar bostäder och lokaler i Burlövs kommun. Bolagets vision är att
uppfattas som den bästa hyresvärden i regionen. För att
nå visionen är målsättningen att erbjuda bostäder till alla,
ha en god ekonomi, vara en attraktiv arbetsgivare, bedriva
verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt höja
serviceindex.
Bolaget är den dominerande hyresvärden i kommunen
med cirka 90 procent av de totala antalet hyreslägenheterna. Samtidigt är kommunen på väg in i en expansiv
fas med planerade nybyggnationer. Under året har fokus
legat på att arbeta med att förbättra kommunikationen till
bolagets hyresgäster och andra intressenter.
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 17,4
mnkr, vilket är en minskning med 10,8 mnkr jämfört
med 2017 och förklaras främst av att bolaget inlösen av
ränteswappar1 i förtid. Förändringen mellan åren beror
på direktavkastningen på bokfört värde på byggnader
och mark var 9,6 procent, vilket är en ökning med 0,2
procentenheter. Men direktavkastningen på marknadsvärdet sjönk från 3,3 procent 2017 till 3,0 procent 2018.
Värdeutvecklingen på marknaden för fastigheter ligger
på en hög nivå vilket innebär att avkastningen vid en
eventuell fastighetsaffär sänks. Det innebär att med ett
högre marknadsvärde sjunker direktavkastningsvärdet
på bedömt marknadsvärde. Enligt upprättad risk- och
känslighetsanalys, som ska visa hur resultatet för bolaget
påverkas av förändringar i omvärlden, har fyra områden
identifierats som bolagets risker; hyresutveckling, vakansgrad, drift- och underhållskostnadsutveckling samt ränteoch finansieringsrisk.
Hyresutvecklingen påverkas normalt genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyrorna är förhandlade
för 2019 med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne.
Hyresutvecklingen för affärslokaler styrs av indexuppräkning enligt avtal. Februari 2018 höjdes hyrorna efter överenskommelse med Hyresgästföreningen med cirka 0,6
procent. Bolagets fastighetsbestånd är väl underhållet och
hyresnivåerna är i förhållande till de andra kommunerna i
regionen måttliga.
Det är en fortsatt stor efterfrågan på bolagets lägenheter
och vid årets slut var det cirka 8 200 registrerade sökande
1 Ränteswappar är olika derivat, det vill säga
instrument för att säkra den rörliga räntan.

i bostadskön. Vakansgraden är låg för både bostäder och
lokaler. I nuläget finns inga lediga lägenheter och efterfrågan på bolagets bostäder och lokaler beräknas vara fortsatt hög under 2019. Vakansgraden för bostäder och lokaler uppgick till 0,3 respektive 6,4 procent. Omflyttningen
av hyresgäster var fortsatt låg under 2018 och den totala
omflyttningen för året uppgick till 8,4 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2017.
2018 påbörjades ingen nyproduktion av lägenheter, men
byggrätter förvärvades inom kvarteret Ugglan från Burlövs
kommun. Inga andra förvärv genomfördes under året.
Enligt plan ska det byggas 110 lägenheter och ett parkeringshus med start i april 2019, beräknad byggherrekostnad är 325 mnkr. Resterande 38 lägenheter är planerade
att handlas upp under våren 2019, men genomförandet
är beroende av befintliga hyresgästers kontraktsförhållanden. Arbetet med detaljplanen för kvarteret Hägern
fortlöper med målsättningen om att den vinner laga kraft
under 2019.
Driftskostnaderna har under minskat med 3,4 mnkr och
uppgick 2018 till 69,4 mnkr. Detta har varit möjligt genom
ett ökat förebyggande arbete i form av bland annat
tillsyn samt effektivare arbetssätt gällande underhåll och
reparationer i bostäder. Under året genomfördes arbetet
med att bygga om lokaler till bostäder på Svenshög och
Humlemaden. Ombyggnationen blev färdig kring årsskiftet, vilket innebär nio nya lägenheter till beståndet för en
beräknad kostnad på cirka 7,8 mnkr. Underhållsarbetet
har enligt plan de kommande åren prioriterats kring hissoch stambyten i fastigheterna. Under året genomfördes
hissrenoveringar på Svenshög och inför 2019 kvarstår nio
hissar att renovera. Flera underhållsprojekt planeras under 2019, bland annat en ombyggnation av banklokalen i
kvarteret Svalan till socialförvaltningen. I kvarteret Svalen
och Vakteln finns två lokaler som Burlövs Bostäder planerar att göra om till två lägenheter och i Kvarteret Hägern
ska Strandgatan 5 totalrenoveras.
Räntekostnadernas utveckling påverkar bolaget. För att
minska ränterisken arbetar bolaget med en tänkt normalportfölj med teoretisk och jämn förfalloprofil för att
optimera andelen rörlig ränta utifrån affärsverksamhetens
förutsättningar. Det övergripande riskmåttet är att andel
rörlig ränta ska vara mellan 10–30 procent och att fasträntebindningar ska spridas jämt över tid. Den totala låneportföljen uppgick 2018-12-31 till 486,6 mnkr och hade
en genomsnittlig räntesats på 1,3 procent. Finansnettot
uppgick till -24,6 mnkr, detta trots att de rörliga räntorna
under flera år legat på en låg nivå. Finansnettot har
uppkommit genom förtidslösen av ränteswappar som
används för att hantera ränterisken i bolagets skuldportfölj. För att hantera och begränsa finansieringsrisken bör
bolaget enligt policyn arbeta med flera långivare.
I samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter har kommunfullmäktige i Burlövs
kommun beslutat om en borgensram, 2016-11-21 § 117.
Borgensramen för 2018 fastställdes till cirka 502 mnkr.
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Kommunens borgensåtagande för bolagets anläggningslån uppgick vid årsskiftet till 442,0 mnkr, vilket utgör cirka
88 procent av den fastställda borgensramen. Resterande
del, 45 mnkr, har pantbrev som säkerhet.
Utöver borgen för anläggningslån har kommunen tecknat
borgen för bolagets pensionsförpliktelser, som per 201812-31 uppgår till 1,5 mnkr, samt checkkredit på 5,0 mnkr.
Checkräkningskrediten var vid årsskiftet inte utnyttjad.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Burlövs Bostäder Parkering AB:s uppgift är att äga och
förvalta parkeringshus i Burlövs kommun. Bolaget är ett
helägt dotterbolag till Burlövs Bostäder AB. Bolaget har
inte haft någon verksamhet under 2018. Årets resultat
blev -8,4 mnkr.

VA SYD

2011-01-01 övergick kommunens VA-verksamhet till
kommunalförbundet VA SYD. I kommunalförbundet ingår
förutom Burlöv, Malmö, Lund och Eslövs kommuner. I
samband med övergången övertog förbundet anläggningstillgångar på 23,1 mnkr. Betalning skedde genom att
uppta lån på samma belopp från Burlövs kommun. Under
åren som gått sedan övergången till förbundet har en del
underhålls- och investeringsprojekt genomförts för att
förnya och förbättra anläggningarna. Dessa har finansierats genom att uppta nya lån från Burlövs kommun. Total
låneskuld till Burlövs kommun är 75,8 mnkr per 2018-1231. Årets resultat för Burlövs kommuns ansvarsområde
blev 1,4 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre jämfört med 2017
och 3,6 mnkr bättre jämfört med budget.

AB Malmöregionens Avlopp / ABMA

AB Malmöregionens avlopp (ABMA) äger, bygger och
driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från
Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till Malmö stads avloppsreningsverk Sjölunda. Anläggningen omfattar fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer avloppsledningar samt
två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödena från Lomma till Hjärup. Bolaget har en anställd
verkställande direktör på deltid.
Årets resultat är +/- 0. Företagets kostnader fördelas i sin
helhet på delägarna.

Räddningstjänst Syd

Sedan 2006 bedrivs kommunens räddningstjänst via
kommunalförbundet Räddningstjänst Syd. I kommunalförbundet ingår, förutom Burlöv även Malmö, Lund, Eslöv
och Kävlinge kommuner. Räddningstjänsten Syd uppvisar
ett positivt resultat på cirka 0,8 mnkr, vilket är cirka 5,2
mnkr bättre än fastställd budget 2018. Årets resultat har
präglats av ökade intäkter från bland annat Malmö stads
”Tryggare Malmö” och lägre sociala- och pensionskostnader samt lägre tillsynsintäkter. De finansiella intäkterna
är högre än budget på grund av högre ränteintäkter och
utdelningar avseende kortfristiga placeringar samt uttag
av överskottsfond från KPA.

Driftentreprenader

Kommunal verksamhet via uppdragsföretag förekommer
inom olika verksamheter. Under 2018 finns två driftentreprenader inom Burlövs kommuns verksamheter.
Kostnaden för dessa entreprenader uppgår till sammanlagt 12,2 mnkr. År 2011 överfördes driften av Svenshögs
äldreboende i privat regi. Efter en genomförd upphandling fick Attendo Care AB nytt förtroende att driva
äldreboendet. Entreprenadsumman för 2018 uppgick till
9,2 mnkr vilket är en minskning med 0,1 mnkr jämfört
med 2017. Kommunens färdtjänst och skolskjuts drivs i
huvudsak genom Ringduve Taxi Beställningscentral AB och
den totala entreprenadsumman uppgick till 3,0 mnkr.

IT-nämnd

Sedan 2012 bedrivs kommunens IT-verksamhet via en
gemensam IT-nämnd ihop med Kävlinge och Staffanstorps
kommuner.

Lönenämnd

Sedan 2013 bedrivs kommunens löneservice via en gemensam lönenämnd ihop med Kävlinge och Staffanstorps
kommuner.

Överförmynderi

Sedan 1 januari 2015 är överförmyndarenheten ett samarbete mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps
kommuner. Överförmyndaren i Burlöv, Lomma, Kävlinge
och Staffanstorp har expedition i Lomma kommunhus.

FOTO: WWW.MOSTPHOTOS.COM
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Sammanställda
räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun
omfattar kommunen samt företag som kommunen på
grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över, så kallade dotterbolag. Ett samägt
bolag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel.
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I den
sammanställda redovisningen inkluderas varje enskilt företag, som ägs direkt eller indirekt. VA SYD ingår från och
med 2011 som intresseföretag där separat redovisning
upprättas för Burlövs del.
Kommunen överlät 2006-12-31 samtliga aktier i Burlövs
Bostäder AB samt AB Malmöregionens Avlopp till det
nybildade, av kommunen helägda, bolaget Skärfläckan AB.
Köpeskillingen på totalt 175,0 mnkr betalades genom att
bolaget upptog lån från kommunen på samma belopp.
Aktieförsäljningen innebar en reavinst för kommunen på
171,5 mnkr.
Burlövs Bostäder AB förvärvade under 2010 Förvaltnings
AB Långskeppet 5 för uppförande av bostäder på fastigheten Arlöv 6:34. Under 2013 fusionerades Långskeppet till
Burlövs Bostäder AB.
2011-01-01 övergick kommunens VA-verksamhet till kommunalförbundet VA SYD. Förbundet övertog anläggningstillgångarna och betalning skedde genom att uppta lån på
samma belopp från Burlövs kommun.
2017-02-23 Bildade Burlövs Bostäder AB Burlövs
Bostäders Parkeringsbolag AB för att äga och förvalta
parkeringshus i Burlövs kommun.

Årets resultat

Årets resultat efter skatt för koncernen blev en vinst på
88,1 mnkr, vilket är 36,4 mnkr lägre jämfört med 2017.
Årets resultat fördelas enligt tabellen:

Resultat per 2017-06-30

2018

2017

74,6

103,1

0

0

13,5

21,5

Burlövs Bostäder Parkering AB

0

0

ABMA

0

0

Kommunalförbundet VA Syd

0

0

Avgår interna reavinster

0

-0,1

Burlövs kommun
Skärfläckan AB
Burlövs Bostäder AB

Soliditet

Soliditeten har ökat från 57,9 procent förra året till 58,0
procent 2018. Soliditeten i de ingående företagen (inklusive interna reavinster) fördelas enligt följande:

Soliditet (%)

2018

2017

77,7

79,2

0

0

Burlövs Bostäder AB

42,0

40,6

Burlövs Bostäder Parkering AB

79,0

94,6

ABMA

0

0

Kommunalförbundet VA Syd

0

0

Burlövs kommun
Skärfläckan AB

Årets verksamhet
Skärfläckan AB

Skärfläckan AB: ägd andel 100 %

Bolaget har betalat 2,3 mnkr i ränta till Burlövs kommun
samt erhållit aktieägartillskott på 2,3 mnkr från kommunen. Bolaget har erhållit koncernbidrag med 2,3 mnkr
från Burlövs Bostäder AB samt lämnat aktieägartillskott på
2,3 mnkr. Det bundna egna kapitalet uppgår därefter till
oförändrat 0,1 mnkr.

Burlövs Bostäder AB: ägd andel 100 %

AB Malmöregionens Avlopp, ABMA

I de sammanställda räkenskaperna ingår, förutom
kommunen:

Burlövs Bostäder Parkering AB: 100 %
AB Malmöregionens Avlopp, ABMA: ägd andel 45,0 %,
röstandel 45,0 %,
VA SYD: andel av gemensamma kostnader 3,2 %
Redovisningen är anpassad till rekommendationer vad
gäller obeskattade reserver i företag. Beräknad latent
skatt redovisas som avsättning i koncernbalansräkningen
och som skattekostnad i koncernresultaträkningen.

Drift av anläggningarna har under 2018 i huvudsak
fungerat väl. Avloppsvattenmängden från ABMA minskade under 2018 med 7 procent jämfört med 2017 och
årets avloppsvattenmängd är i snitt cirka 4 procent lägre
än genomsnittet för perioden 1991–2018. En incident
inträffade under sommaren då en tryckledning mellan
pumpstation A och Sjölundaverket havererade. Detta
är en kritisk sträcka eftersom det inte finns några andra
ledningar mellan den sträckan som avleder avloppsvattnet
från ABMA. Ledningen reparerades provisoriskt.
I samband med järnvägsutbyggnaden har en omläggning
av ledningen från Åkarpsdammen påbörjats och målsättningen är att den är klar för drift första halvåret 2019.
Utbyggnaden kommer bistå till en kapacitetsökning som
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även kommer tillgodose de ökade flödena som uppstått
i samband med den exploatering som pågår i samtliga
ägarkommuner. Kommande år kommer en förstärkning
vara nödvändning för att hantera den ökade belastningen
som uppstått till följd av den omfattande exploateringen
i samtliga kommuner. En lösning som presenterats är att
avloppsvattnet från Hjärup till Sjölunda leds runt Åkarp
istället för genom Åkarp parallellt med befintlig ledning.

Burlövs Bostäder AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter till ett bokfört värde
av 812,0 mnkr, med 2 498 lägenheter med en total yta på
175 601 kvm samt kommersiella lokaler med en yta på 16
882 kvm inom Burlövs kommun.
Fastigheternas samlade marknadsvärde bedöms vid
värdetidpunkten årsskiftet 2018–2019 till 2 599 mkr +/-25
mnkr, vilket är en ökning med 219 mnkr och motsvarar
cirka 13 504 kr/kvm Marknadsvärdet definieras som det
mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven tidpunkt.
Resultatet före dispositioner och skatt blev 17,4 mnkr,
vilket är en minskning med 10,8 mnkr jämfört med 2017.
Resultatet har inte belastats med någon kostnadsförd del
av ombyggnad under 2018.
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bolagets lägenheter
och det sker en ständig ökning av nyregistrerade sökande till dessa. Vid årsskiftet fanns endast fyra vakanta
lägenheter.
Bolaget har ett väl underhållet fastighetsbestånd
och en flerårig underhållsplan för varje fastighet.
Underhållskostnaderna uppgick till 25,3 mnkr, en ökning
med 3 mnkr jämfört med 2017, och avsåg bland annat
åtgärder kopplade till energioptimering, driftssäkerhet
och boendekvalitet.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Bolaget är ett nybildat dotterbolag till Burlövs Bostäder
AB och har till föremål för sin verksamhet att inom
Burlövs kommun upplåta parkeringsplatser och bedriva
därmed förenlig verksamhet. Dessutom har bolaget inom
sitt ansvarsområde att förvärva, uppföra, avyttra, förvalta
och upplåta fastigheter, tomträtter och parkeringsanläggningar. Under året har ingen verksamhet bedrivits.
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Not

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Förändring
2017-2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

1

217,1

226,0

-8,9

233,1

-16,0

Verksamhetens kostnader

2

-1 114,1

-1 061,7

-52,4

-1 159,8

45,7

Avskrivningar

3

-45,6

-46,3

0,7

-48,3

2,7

Jämförelsestörande poster

4

RESULTATRÄKNING, mnkr

23,2

34,0

-10,8

42,3

-19,1

-919,4

-848,0

-71,4

-932,7

13,3

5

678,2

655,5

22,7

682,4

-4,1

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

6

308,7

292,0

16,7

296,3

12,3

Finansiella intäkter

7

15,4

13,4

2,0

9,6

5,7

Finansiella kostnader

8

Resultat före extraordinära poster

-8,2

-9,7

1,5

-4,1

-4,1

74,5

103,1

-28,6

51,5

23,1

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

74,6

103,1

-28,6

51,5

23,1

Not

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Förändring
2017-2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

51,4

69,2

-17,8

9,2

42,2

45,6

46,3

-0,7

48,3

-2,7

-0,8

-0,6

-0,2

-1,2

0,4

1,1

1,1

0,0

1,1

0,0

Årets resultat

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, exkl jämförelsestörande
Justering ej likviditetspåverkande poster:

0,0

Av- och nedskrivningar
Upplösning investeringsbidrag
Upplösning bidrag statlig infrastruktur

13

5,9

5,6

0,3

3,8

2,1

Förändring kortfristiga fordringar

-6,4

36,6

-43,0

0,0

-6,4

Förändring kortfristiga skulder

22,1

9,4

12,7

1,0

21,1

119,0

167,5

-48,5

62,2

56,9

-116,6

-109,8

-6,8

-140,2

23,6

Investeringsbidrag

29,4

11,1

18,3

10,8

18,6

Exploateringsverksamhet, utgift

-0,9

-1,6

0,8

0,0

-0,9

Exploateringsverksamhet, inkomst

14,0

31,6

-17,6

21,3

-7,3

Försäljning fastigheter mm

10,0

3,1

6,9

20,9

-10,9

Avsättningar, netto

Medel från den löpande verksamheten

17, 18

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar, brutto

Investering finansiella anl.tillg.
Medel från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-64,1

-65,7

1,6

-87,2

23,1

-5,7

-5,0

-0,7

-5,5

-0,2

-20,0

-20,0

0,0

-20,0

0,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Medelsförvaltning, återinvestering i fonder
Utlämnade lån
Amortering utlämnade lån
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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2,7

2,1

0,6

3,1

-0,4

-23,0

-22,9

-0,1

-22,4

-0,6

31,9

78,8

-46,9

-47,4

79,3

Likvida medel vid årets början

245,3

166,5

78,8

208,9

36,4

Likvida medel vid årets slut 1)

277,2

245,3

31,9

161,5

115,8
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Not

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Förändring
2017-2018

- Mark, byggnader, tekn anläggn

10

778,6

713,0

65,6

- Maskiner, inventarier

11

48,2

49,0

-0,8

Finansiella anläggningstillgångar

12

BALANSRÄKNING, mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

13

273,9

256,7

17,2

1 100,7

1 018,7

82,0

12,9

14,0

-1,1

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

14

3,8

1,3

2,5

Fordringar

15

76,7

70,4

6,3

Kortfristiga placeringar

16

184,4

178,7

5,7

280,4

249,9

30,6

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

545,3

500,3

45,0

1 658,8

1 532,9

125,9

74,6

103,1

-28,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

49,3

47,4

1,9

Övrigt eget kapital

1 164,3

1 063,1

101,2

Summa eget kapital

1 288,2

1213,6

74,6

9,5

9,1

0,4

Avsättningar
För pensioner

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

124,3

122,9

1,4

133,9

132,0

1,9

57,5

30,3

27,2

3,2

4,7

-1,5

Skulder
Långfristiga skulder

20

- varav utnyttjad checkkredit
- varav förutbetald intäkt
Kortfristiga skulder

21

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, mnkr

54,4

25,7

28,7

179,2

157,1

22,1

236,7

187,4

49,4

1658,8

1532,9

125,9

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Förändring
2016–2017

22

268,0

277,9

-9,9

23

489,3

502,5

-13,2

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utfästa före 1998
Övriga ansvarsförbindelser
- Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
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DRIFTREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr
Verksamhetsområde

Bokslut 2018
Kostnad

Intäkt

Netto

Kostnad

Intäkt

Netto

Politisk verksamhet

13,4

1,1

12,3

15,4

3,2

12,2

Infrastruktur, skydd mm

40,3

13,8

26,5

48,5

9,6

38,9

Fritid och kultur

47,7

8,4

39,3

44,9

6,5

38,4

Pedagogisk verksamhet

482,4

76,2

406,2

454,4

74,0

380,4

Vård och omsorg

334,2

41,8

292,4

322,7

46,2

276,5

56,1

66,7

-10,6

72,6

83,3

-10,7

Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Gemensamma verksamheter
Interna poster mm (not 24)
Summa

0,6

2,8

-2,2

0,6

3,2

-2,6

274,1

117,8

156,3

240,5

107,7

132,8

-134,7

-111,4

-23,4

-137,9

-107,7

-30,2

1 114,1

217,1

897,0

1 061,7

226,0

835,7

DRIFTREDOVISNING per nämnd, mnkr
Nämnd

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Kostnad

Intäkt

Netto

Kostnad

Intäkt

Netto

196,7

85,6

111,1

185,0

77,5

107,5

7,0

7,2

-0,2

7,2

4,3

2,9

Utbildnings- och kulturnämnd

645,2

126,6

518,6

602,8

121,7

481,1

Socialnämnd

399,9

83,9

316,0

400,5

108,4

292,1

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnd

Schablonbidrag flyktingar (not 22)

0,0

25,3

-25,3

4,3

21,9

-17,6

Interna poster mm (not 24)

-134,7

-111,4

-23,4

-137,9

-107,7

-30,2

Summa

1114,1

217,1

897,0

1061,7

226,0

835,7

Nettoinvesteringar per
verksamhetsområde, mnkr
Politisk verksamhet

Bokslut 2018

Budget2018

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

29,6

-17,0

25,3

Fritid och kultur

15,9

19,3

-3,4

1,4

Pedagogisk verksamhet

30,1

41,5

-11,4

38,2

Vård och omsorg

2,8

2,0

0,8

3,7

Särskilt riktade insatser

0,0

0,0

0,0

0,0

21,7

5,3

16,5

22,6

4,1

10,6

-6,5

7,5

87,2

108,2

-21,1

98,7

Infrastruktur, skydd mm

Affärsverksamhet
Gemensamma verksamheter
Summa
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Sammanställd redovisning
RESULTATRÄKNING,
mnkr

Not

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

435,6

433,3

0,0

0,0

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader

2

-1 258,9

-1 196,0

Avskrivningar

3

-76,6

-76,1

Jämförelsestörande poster

4

23,2

34,0

Verksamhetens nettokostnad

-876,7

-804,8

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr

Not

2018

2017

Årets resultat, före
betald skatt

68,3

101,2

Just ej likviditetspåverkande poster:

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

76,1

75,8

5,9

5,6

DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

Av- och nedskrivningar

Skatteintäkter

5

678,2

655,5

Avsättningar, netto

Generella statsbidrag och
utjämning

6

308,7

292,0

Upplösning investeringsbidrag

-0,8

-0,6

Finansiella intäkter

7

11,6

15,7

Exploateringsverksamhet

13,2

30

Finansiella kostnader

8

-29,1

-25,9

Skattekostnader

-4,6

-7,9

-12,8

33,7

Årets resultat, efter skatt

88,1

124,5

26,4

9,7

1,1

1,1

177,3

256,5

-158,9

-149,4

Påverkan på likvida medel i
inv. verks

-2,3

-4,2

Investeringsbidrag

29,4

11,1

10

3,1

0

0

-121,8

-139,4

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

88,1

124,5

Årets resultat

9

17,18

Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga
skulder
Upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Medel från den löpande
verksamheten

13

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar, brutto

Försäljning fastigheter mm
Övriga finansiella
anläggn tillgångar
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16,7

6,6

Amortering av skuld

-15,2

-15,2

Utlämnade lån

-17,3

-17,9

-3,4

-0,9

-4,5

-3,7

-23,6

-31,1

31,8

85,9

Särskilt avsatta medel, ökning
Minskning långfristig fordran
Betald skatt
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets
början

340,2

254,3

Likvida medel vid årets slut

372,0

340,2
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BALANSRÄKNING, mnkr

Not

2018

2017

0,3

0,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
- Mark, byggnader, tekn anläggn

10

1 598,5

1 510,9

- Maskiner, inventarier

11

68,3

69,1

Finansiella anläggningstillgångar

12

16,9

14,5

Bidrag till statlig infrastruktur

13

12,9

14,0

1 696,9

1 608,5

3,8

1,3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

14

Fordringar

15

95,5

77,2

Kortfristiga placeringar

16

184,3

178,7

365,2

334,5

0,6

0,4

Kassa och bank
Förråd
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

649,3

592,1

2 346,2

2 200,6

1 361,2

1 273,1

(-88,1)

(124,5)

11,0

9,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

17

- därav årets resultat
Avsättningar
För pensioner

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

134,6

133,0

145,6

142,0

Skulder
Långfristiga skulder

20

529,1

514,2

Kortfristiga skulder

21

310,3

271,1

839,4

785,3

2 346,2

2 200,6

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Noter till Resultaträkning,
Finansieringsanalys och
Balansräkning (tkr)
Not 1 Verksamhetens
intäkter

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

4 049

4 173

4 049

Taxor och avgifter

39 320

36 763

80 220

Hyror och arrenden

17 409

16 966

191 897

135 633

151 837

135 633

20 725

16 268

20 725

6

0

3 079

217 142

226 007

435 601

Försäljningsintäkter

Bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsulttjänster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens
intäkter

Not 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

Kommunen
2018

Kommunen
Koncer2017 nen 2018

Löner och sociala avgifter

614 679

580 346

Pensionskostnader
Inköp anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag

637 315

658 123

681 925

-3 695

-2 668

-3 695

Summa skatteintäkter

678 230

655 455

678 230

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

Inkomstutjämning

242 496

235 145

242 496

Kostnadsutjämning

45 549

41 407

45 549

-30 173

-27 333

-30 173

2 826

0

2 826

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Välfärdsmiljarder
Byggbonus
Bidrag för ensamkommande över 18 år

53 330

39 222

55 577

Kommunal fastighetsavgift

1 450

2 074

1 450

Summa generella statsbidrag och utjämning

35 890

34 383

35 890

225 552

271 914

Lokal- och markhyror

34 382

34 464

34 382

Övriga tjänster

19 976

19 533

19 976

Not 7 Finansiella intäkter

Bränsle, energi och vatten

17 813

16 761

51 328

104 144

109 395

151 096

1 114 129

1 061 730

1 258 928

Övriga kostnader
Summa verksamhetens
kostnader

Not 3 Avskrivningar

Kommunen
2018

Kommunen
Koncer2017 nen 2018

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

34 127

31 338

60 426

Maskiner och inventarier

11 414

13 975

13 246

Nedskrivningar och Utrangering

79

955

2 914

45 620

46 268

76 586

Kommun
2018

Kommun
2017

Kommun
2018

17 453

31 066

17 453

Reavinst försäljning fastighet
och mark

5 745

2 893

5 745

Summa jämförelsestörande
poster

23 198

33 959

23 198

Summa avskrivningar

Not 4 Jämförelsestörande poster
Exploateringsöverskott

Koncernen 2018

681 925

232 465

Köp av huvudverksamhet

Kommunen 2017

Del- och slutavräkning

Regleringsavgift

Not 2 Verksamhetens
kostnader

Kommunen 2018

0

-172

0

10 711

8 610

10 711

8 732

6 567

8 732

614

934

614

27 899

26 834

27 899

308 654

291 992

308 654

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Ränta på placerade och utlånade medel

1 409

1 156

1 540

Ränta på Skärfläckan

2 328

4 183

0

Borgensavgifter

2 332

2 239

89

Avkastning pensionsmedel

7 446

4 995

7 446

Överskottsutdelning Kommuninvest

1 535

626

1 535

Utdelning aktier och andelar

194

11

194

Övriga finansiella intäkter

108

179

785

15 352

13 390

11 589

Summa finansiella intäkter
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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Not 10 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

0

0

15 819

217

268

217

Ingående anskaffningsvärde

1 139 788

1 043 364

2 399 987

Aktieägartillskott Skärfläckan AB

2 328

4 183

0

104 404

97 205

238 392

Indexuppräkning bidrag S. Stambanan och Pendlarstation

Utrangering

-932

-369

-6 842

5 387

4 986

5 387

Nedskrivning

-79

0

-79

Omklassificering till exploateringsfastigheter

-2 760

0

-2 760

-876

-412

-876

1 239 545

1 139 788

2 544 107

Ingående avskrivningar

426 812

394 667

889 050

Årets av- och nedskrivningar

34 127

32 263

59 671

0

-118

-3 075

Utgående ackumulerade
avskrivningar

460 939

426 812

945 646

Redovisat värde vid
årets slut

778 606

712 976

1 598 461

Not 8 Finansiella
kostnader
Ränta på lån
Ränta på pensionsskuld

Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 9 Avstämning mot kommunallagens
balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
Justering av samtliga realisationsvinster

247

7 640

9 685

29 063

Kommunen
2018
74 624

Kommunen
2017
103 122

Koncernen
2018
74 624

-5 745

-2 893

-5 745

Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjligheter

0

0

0

Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjligheter

0

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

68 879

100 229

68 879

Medel till resultatutjämningsreserv

-1 900

-5 700

-1 900

0

0

0

66 979

94 529

66 979

Justering för kostnad som reserverats i tidigare bokslut

1 297

1 435

1 297

Justering för kostnad som reserverats i kommande bokslut

0

0

0

Årets balanskravsresultat efter
synnerliga skäljusteringar

68 276

95 964

68 276

Årets balanskravsresultat
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Omfört till maskiner och
inventarier
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

Utrangering

Varav:
Markreserv

19 330

19 358

19 330

554 531

514 608

554 531

6

6

6

134 525

106 222

927 443

Fastigheter, annan verksamhet

1 999

3 075

1 999

Övriga fastigheter

8 442

8 722

8 442

Exploateringsmark

2 251

4 251

2 251

57 522

56 734

84 459

778 606

712 976

1 598 461

Verksamhetsfastigheter
0

Medel från resultatutjämningsreserv

54

271
8 203

Årets anskaffning

Fastigheter, affärsverksamheter
Publika fastigheter

Pågående ny, till- och
ombyggnad
Redovisat värde vid
årets slut

Not 11 Maskiner och
inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utrangering
Nedskrivning
Omfört från mark, byggnader mm
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

178 649

165 635

230 751

12 958

12 602

15 176

-11 622

0

-14 974

0

0

0

876

412

876

Not 12 Finansiella
anläggningstillgångar

178 649

231 829

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

86 035

8 604

8 604

8 604

1 154

192

192

192

11

1

1

1

Aktier
AB Sydvatten
SYSAV AB
Kommentus AB
Kommunassurans Syd
Försäkring AB
Skärfläckan

180 861

Antal
aktier

732

732

732

732

1 000

100

100

100

Inera AB
Summa aktier

5

43

43

43

9 671

9 671

9 671

129 630

115 656

161 678

Årets avskrivningar

11 414

13 974

13 527

Utrangering

-8 340

0

-11 691

Hvilans lantmannaskola garantiförening

1

1

1

Malmöhus läns företagsförening

0

0

0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

132 704

129 630

163 514

Redovisat värde vid årets
slut

48 158

49 019

68 316

Varav:
Maskiner

Andelar

Kommuninvest Ekonomisk förening

10 554

10 554

10 554

Summa andelar

10 555

10 555

10 555

4 457

4 582

9 816

41 167

41 892

55 140

Långfristiga fordringar

1 599

1 498

2 136

Skärfläckan AB, aktier
BBAB

175 000

175 000

175 000

Konstverk och samlingar

461

461

461

Övriga inventarier

474

586

763

Skärfläckan AB, aktier
ABMA

45

45

45

48 158

49 019

68 316

Bostadsrätt i Riksbyggen

3

3

3

Inventarier
Bilar och andra transportmedel

Redovisat värde vid årets
slut

Förlagslån Kommuninvest Ek. förening

2 900

2 900

2 900

75 763

58 481

75 763

Summa långfristiga
fordringar

253 711

236 429

253 711

Redovisat värde vid
årets slut

273 936

256 655

273 936

Lån VA SYD

Not 13 Bidrag till statlig
infrastruktur
Beslutat bidrag 2011

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

21 500

21 500

21 500

Upplösning

-8 600

-7 525

-8 600

Redovisat värde vid årets slut

12 900

13 975

12 900
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Not 14 Exploateringsfastigheter

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

Ingående exploateringsvärde

1 321

1 628

1 321

Årets exploateringsnetto

-314

-307

-314

Omklassificering från anläggningstillgångar

2 760

0

2 760

Summa eget kapital

Summa exploateringsfastigheter

3 767

1 321

3 767

Uppdelning av eget
kapital:

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

Kundfordringar

11 655

9 502

12 506

Statsbidragsfordringar

18 721

24 661

20 411

7 130

9 724

35 873

Not 15 Kortfristiga fordringar

Skattefordringar
Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter
Försäkringsersättning
Övriga kortfristiga
fordringar

Ingående eget kapital
enligt fastställd balansräkning
Årets resultat

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen
2018

1 213 647

1 110 525

1 273 121

74 624

103 122

88 078

1 288 271

1 213 647

1 361 197

Resultatutjämningsreserv

49 277

47 377

49 277

Reservation för pensionsutgifter

304 038

304 038

304 038

7 130

Reservation för särskilda ändamål

11 768

13 065

11 768

24 886

37 441

Resultatenheten
Fibernätverksamhet

-6 802

-3 987

-6 802

0

0

0

929 989

853 155

1 002 915

Övrigt eget kapital

3 358

1 615

18 007

Redovisat värde vid årets
slut

76 738

70 388

95 496

Redovisat värde vid
årets slut

1 288 271

1 213 647

1 361 197

Not 16 Kortfristiga placeringar

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen 2018

Not 18 Avsättning
för pensioner

Kommunen 2018

Kommunen 2017

Koncernen
2018

Ingående avsättning

9 050

8 460

10 686

-191

-444

-315

64

74

64

0

54

0

756

790

756

Pensionsmedelsförvaltning

Pensionsutbetalningar

Robur, aktiefonder

68 362

65 495

68 362

Öhman J:o Fonder,
aktiefonder

21 086

19 963

21 086

Summa

89 447

85 458

89 447

Ränte- och beloppsuppräkningar
Intjänad pension årets
pensionerade
Intjänad pension förtroendevalda

Medel för infrastrukturbidrag

56

Not 17
Eget kapital

Förändring av löneskatt

91

115

91

-255

0

-255

9 515

9 050

11 027

- genom försäkring

67 574

52 548

67 574

- erlagd löneskatt

16 393

12 748

16 393

Överskottsmedel i
försäkringen

0

1 359

0

Aktualiseringsgrad

97%

97%

97%

Robur aktiefonder

27 922

26 783

27 922

Öhman J:o Fonder,
aktiefonder

8 613

8 139

8 613

Robur, räntefonder

28 959

29 035

28 959

Öhman J:o Fonder,
räntefonder

29 397

29 246

29 397

Förpliktelsen
minskad

Summa

94 891

93 203

94 891

Redovisat värde vid årets
slut

184 339

178 661

184 339

Marknadsvärde för kortfristiga placeringar

260 120

276 543

260 120

varav pensionsförvaltning

142 422

154 277

142 422

varav infrastruktur-bidrag

117 698

122 266

117 698
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Övrig post
Summa avsatt till
pensioner

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

2 695

6 638

2 695

Avtal om medfinansiering av
utbyggnad av S. Stambanan

95 863

91 512

95 863

Avtal om medfinansiering av
pendlarstation Burlöv

25 790

24 753

25 790

Avsättningar för uppskjutna
skatter

0

0

9 178

Övriga avsättningar

0

Not 19 Andra
avsättningar
Framtida exploaterings-utgifter

Summa andra avsättningar

Not 20 Långfristiga
skulder

124 348

Kommunen
2018

1 074
122 903

Kommunen
2017

Lån i bank och kreditinstitut

134 599

Koncernen
2018
471 555

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
- Investeringsbidrag

25 997

21 589

25 997

- Gatukostnadsersättningar

28 378

4 060

28 378

0

0

0

3 154

4 620

3 154

57 530

30 269

529 085

- Checkräkningskredit
- Utnyttjad checkkredit
Summa långfristiga skulder

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i
balansräkningen

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Ingående
ansvarsförbindelser

277 941

286 609

277 941

Pensionsutbetalningar

-11 955

-11 717

-11 955

Ränteuppräkningar

4 847

6 596

4 847

Sänkning av
diskonteringsränta

0

0

0

Övrig post
Förändring av löneskatt
Ansvarsförbindelser
vid årets utgång

Not 23 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser

Leverantörsskulder
Moms och punktskatter

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

28 320

23 311

46 682

373

0

373

Personalens skatter och avgifter
mm

10 214

8 816

10 214

Övriga kortfristiga skulder

12 605

10 412

95 438

Upplupna löner

6 979

6 645

6 979

Upplupna semesterlöner

33 666

31 299

33 666

Upplupna sociala avgifter

21 482

17 105

21 482

Upplupen pensionskostnad,
individuell del

19 493

20 450

19 493

7 293

6 257

7 293

Förutbetald skatteintäkt
Övriga interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

38 758

32 769

68 677

179 182

157 064

310 296

-1 855

-880

-1 692

-1 938

268 015

277 941

268 015

Kommunen
2018

Kommunen
Koncer2017 nen 2018

443 503

458 636

443 503

3 381

3 386

3 381

Borgen och andra förpliktelser gentemot
kommunala bolag:
Burlövs Bostäder AB
SYSAV AB
AB Malmöregionens
Avlopp
AB Sydvatten
Förlustansvar gör
egnahem
Övriga förpliktelser

Not 21 Kortfristiga
skulder

-880
-1 938

Summa borgens- och
övriga ansvarsförpliktelser

5 400

5 400

5 400

36 627

34 567

36 627

3

5

3

398

480

398

489 312

502 474

489 312
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Not 24
Interna poster mm

Kommunen
2018

Kommunen
Koncer2017 nen 2018

Kostnader
Finansiella kostnader redovisade under nämnderna

-181

-175

-181

Utbetalda pensioner inkl.
löneskatt

37 570

21 490

37 570

Årets nyttjade pensioner

26 424

25 904

26 424

2 367

479

2 367

Intern fördelad pensionskostnad

Förändring semesterlöneskuld

-36 572

-30 965

-36 572

Intern fördelad kapitaltjänstkostnad

-51 155

-41 750

-51 155

Upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Interna leasingavgifter
Förändring upplupna löner
Inventarieanskaffningar bokförda i nämndernas redovisning

1 075

1 075

1 075

-2 193

-2 557

-2 193

334

349

334

0

-1 216

0

Återsökning momsbidrag
2016

0

380

0

Övriga interna kostnader

-112 419

-110 933

-112 419

Summa kostnader

-134 750

-137 919

-134 750

Upplösning erhållna investeringsbidrag

751

555

751

Bidrag sjuklönekostnader

272

0

272

2 670

0

Intäkter

Återbetalning momsbidrag
2016
Övriga interna intäkter

-112 419

-110 932

-112 419

Summa intäkter

-111 395

-107 707

-111 395

-23 354

-30 212

-23 354

Summa interna poster
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Verks

Objekt Text

Anslag

Red. tom
2017

Avv.

Red. 2018

Kalkyl 2018

Slut
red.

150

S

KOMMUNSTYRELSEN - KLK
275 00

130 36 Reservkraft

923 90

130 03 Inventarier

263,4

0,0

263,4

190,3

923 90

130 08 Ekonomisystem

959,2

207,7

751,5

13,4

400,0

923 90

Fordon, maskiner hela kom130 17 munen

4 754,8

0,0

4 754,8

0,0

3 150,0

923 90

130 25 Beslutsstödsystem

1 200,0

1 092,5

107,5

216,8

172,1

S

923 90

130 28 Nytt ärendehanteringssystem

1 100,0

66,0

1 034,0

16,5

1 034,0

S

923 90

130 30 kommunal leasing

5 598,6

0,0

5 598,6

1 867,5

2 000,0

923 90

130 32 Länsmansgatan 1

350,0

0,0

350,0

0,0

350,0

923 90

Omb. toa & arbetsrum Med130 37 borgarhuset

500,0

443,8

56,2

0,0

100,0

923 90

130 40 Alkolås, installation fordon

100,0

0,0

100,0

923 90

230 03 Försäljning IT-inventarier

930 10

130 01 IT-kompletteringar

5 448,6

343,8

5 104,8

1 358,0

930 10

130 02 Bredband Företagsbyn

2 000,0

2 508,0

-508,0

193,1

51,6

S

-3 675,0
2 500,0

930 10

230 02 Företagsbyn, inkomst

0,0

-180,0

180,0

-20,0

930 10

130 26 Bredbandsutbyggnad

74 000,0

42 518,6

31 481,4

25 995,5

7 648,0

930 10

Bredbandsutbyggnad, anslut230 26 ningsavg.

0,0

-7 556,6

7 556,6

-4 424,4

-2 376,0

96 274,6

39 443,8

56 830,8

21 783,2

14 978,1

1 973,0

0,0

1 973,0

Summa

S

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
260 00

160 13 Digitalt arkiv för miljö & bygg

260 00

160 14 Inventarier
summa

60,0
2 033,0

0,0

277,0

S

60,0

76,6

S

2 033,0

76,6

277,0
200,0

S

S

KOMMUNSTYRELSEN - SBF
242 00

141 64 Enkelt avhjälpta hinder

2 221,0

1 814,3

406,7

0,0

242 00

142 01 Ombyggnad Repslagagatan

4 000,0

0,0

4 000,0

290,0

242 00

142 82 Svenshögsvägen/Nya skolan

2 500,0

20,8

2 479,2

0,0

242 00

Byte armatur & belysnings142 83 stolpar

4 500,0

3 862,9

637,1

639,3

242 00

142 93 Hastighetsanpassning

200,0

0,0

200,0

178,8

200,0

242 00

142 98 Gränsvägen förlängning

33 200,0

17 097,0

16 103,0

2 528,8

2 800,0

242 00

242 98 Gränsvägen förlängn, medf

-4 950,0

-3 726,7

-1 223,3

-1 223,3

S

242 00

143 21 Gångstråk

1 000,0

0,0

1 000,0

748,6

1 000,0

242 00

143 36 Asfaltering grusvägar

1 000,0

0,0

1 000,0

1 078,6

1 000,0

242 00

Gatukostnadsersättning
243 37 Vallhusen

S

-400,0

243 00

143 07 Lommavägen utbyggnad

10 650,0

9,7

10 640,3

243 00

143 08 Kronetorpsvägen utbyggnad

5 740,0

4,9

5 735,1

243 00

Parkg. och cykelväg utmed
143 09 Sockervägen

6 290,0

4,9

6 285,1

243 00

Gångfartsområde utmed
143 10 Alnarpsvägen

6 540,0

53,6

6 486,4

243 00

143 12 Åkarpsdammen utbyggnad

2 470,0

121,7

2 348,3

243 00

143 13 Stationsvägen Bro utbyggnad

4 210,0

41,4

4 168,6

243 00

Åkarps station omgivning
143 14 utbyggnad

3 760,0

25,6

3 734,4

1 654,5

5 000,0
2 700,0

500,0
1 068,0
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243 00

Bullerskydd järnvägsbron
143 16 Kronetorp

243 00

Bullerskydd korsningen Stam143 17 banan/E6

243 00

1 620,0

1,6

1 618,4

960,0

250,2

709,8

728,6

Breddning av kulvert Sock143 24 ervägen

5 575,0

2 882,1

2 692,9

4 000,0

243 00

Förvärv av Tårgarp 15:10
143 31 (Jimmies tryckeri

5 925,0

5 000,0

925,0

243 00

143 02 Burlövs station stödmur

755,0

0,0

755,0

243 00

Burlövs station Nedsänkning
143 03 av Eons ledningar

225,0

0,0

225,0

250 00

Lekplatsplanen genomför143 05 ande

4 500,0

557,8

3 942,2

804 00

140 04 Expl. Stora Bernstorp

30 120,0

27 915,7

2 204,3

804 00

Expl. Stora Bernstorp, in240 04 komst

-30 120,0

-66 497,0

36 377,0

804 00

141 13 St. Bernstorp etapp 2

31 900,0

39 704,3

-7 804,3

39,4

50,0

804 00

St. Bernstorp etapp 2, in241 13 komst

-31 900,0

-209 311,9

177 411,9

-4 035,0

-11 300,0

804 00

141 55 Div. markförs, utgift

37,0

804 00

241 55 Div. markförs, Inkomst

804 00

142 00 Förs.mark Söd.vångssk. Utgift

200,0

760,2

950,0

2 546,0

3 500,0
S
-1 500,0

25,1

174,9

-140,0

140,0

119,2

-119,2

1 709,4

-3 600,0

-288,5

-3 311,5

-8 030,0

-7 707,5

3 100,0

2 925,1

174,9

45,4

100,0

0,0

S

S

50,0
-13 206,0

804 00

Försäljning mark Söder242 00 vångsk.

804 00

142 66 Sege nya ind område, utgift

804 00

242 66 Sege nya ind område, inkom

-15 000,0

-6 483,1

-8 516,9

-11 418,1

-10 200,0

804 00

142 99 Kronetorp 1:1 Allm. plats

19 260,0

4 987,6

14 272,4

5 180,5

5 000,0

804 00

242 99 Kronetorp 1:1 Allm. plats

-18 650,0

-3 111,4

-15 538,6

-6 640,2

-5 250,0

804 00

143 23 Trädgårdsbyn, allm plats utg

13 392,0

2 374,9

11 017,1

12 374,3

1 400,0

804 00

243 23 Trädgårdsbyn, allm plats ink.

-13 392,0

0,0

-13 392,0

-14 559,2

-1 400,0

804 00

143 27 Burlöv 13:1 Mimosav. utgift

820,0

128,0

692,0

5,2

350,0

S

804 00

243 27 Burlöv 13:1 Mimosav. inkom

-820,0

0,0

-820,0

904 00

142 86 Tillgänglighetsåtgärd fastig

4 500,0

2 249,7

2 250,3

260,6

900,0

904 00

143 20 Skalskydd

1 754,9

91,8

1 663,1

1 537,1

1 300,0

904 00

143 25 Apotekarvillan

6 600,0

498,9

6 101,1

7 464,5

6 600,0

S

200,0

130,0
-5 965,0

S

904 00

143 39 Automatiska dörröppnare

910 00

142 58 Svenshögskolan nybyggnad

200,0

-1 600,0

0,0

S

910 00

142 94 Skolor, yttre miljö

2 268,3

0,0

2 268,3

2 026,7

1 000,0

910 00

143 02 Ombygg. Dalslundsskol. kök

56 153,0

29 805,7

26 347,3

26 559,1

26 000,0

910 00

143 33 Etabl. Ny Paviljong Lilla Dals.

1 095,0

21,9

1 073,1

616,8

910 00

Ombyggnation Humlemad143 35 skolan

30 000,0

0,0

30 000,0

78,9

20 000,0

913 00

142 78 Ny Badanläggning

29 400,0

675,4

28 724,6

9 825,4

15 500,0

4 000,0

0,0

4 000,0

1 194,2

S

670,0

0,0

670,0

0,0

S

1 500,0

13,5

1 486,5

1 804,0

366,6

0,0

366,6

535,7

226 708,8

-146 273,3

372 982,1

35 543,2

45 254,6
400,0

913 00

143 26 Burlövsbadet renovering

916 00

143 38 PROVIS.FSK BURLÖVSBAD

917 00

142 97 Näridrottsplats i Åkarp

924 00

143 30 Inventarier
summa

S
S

1 486,5

S

S
S

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F

60

301 00

150 10 Inv. kultur o fritid

398,8

0,0

398,8

293,1

301 00

150 71 Inventarier badet

500,0

80,7

419,3

230,1

summa

898,8

80,7

818,1

523,2
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UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
410 00

170 75 Provisorisk fsk. Burlövsbadet

440 00

170 16 Inventarier

440 00

170 57 Verk.anknytna förändr

440 00

170 76 Inv. ombygg. kök Dalslund

440 00

270 16 Inventarier inkomst
summa

250,0

0,0

250,0

0,0

1 834,7

0,0

1 834,7

2 503,6

1 900,0

S
500,0

178,7

0,0

178,7

8,6

1 000,0

0,0

1 000,0

937,2

3 263,4

0,0

3 263,4

3 354,2

2 400,0

1 022,3

0,0

1 022,3

964,4

1 000,0

700,0

600,3

99,7

1 476,2

S

-575,5

S

S

-95,2

SOCIALNÄMND
108 00

180 06 Inventarier

108 00

180 49 Nytt verksamhetssystem

108 00

280 49 Nytt verks.sys, inkomst

108 00

180 50 Samtalsrum

500,0

19,3

480,7

396,8

108 00

180 51 Våga projektet

975,0

277,0

698,0

560,3

975,0

3 197,3

896,6

2 300,7

2 822,2

1 975,0

summa

S
S

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00

19 097 IT-utrustning 40250

0,0

0,0

0,0

990 00

19 098 Inventarier kto 40230

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

summa

0,0

0,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt
KS-SBF: Ny förskola Arlöv

22 000,0

TOTALT
Kommunstyrelsen - KLK
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen - SBF
Kultur och fritid

96 274,6

39 443,8

56 830,8

21 783,2

14 978,1

2 033,0

0,0

2 033,0

76,6

277,0

226 708,8

-146 273,3

372 982,1

35 543,2

45 254,6

898,8

80,7

818,1

523,2

400,0

Barn och utbildning

3 263,4

0,0

3 263,4

3 354,2

2 400,0

Social

3 197,3

896,6

2 300,7

2 822,2

1 975,0

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

22 000,0

332 375,9

-105 852,2

438 228,1

64 102,6

87 284,7

116 601,9

145 633,8

-6 283,6

-19 967,6

investeringsbidrag

-29 433,3

-10 762,0

förs exploateringsmark

-13 957,6

-23 104,5

exploateringsutgift

850,2

1 450,0

minskad avsättning

0,0

0,0

0,0

-5 965,0

-3675

0

Oförutsett
TOTALT
Varav:
Bruttoinvestering
markförsäljning

Utdelning konkurs (drift jämf
stör)
Försäljning av IT-utrustning
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ILLUSTRATION: BRUNNBERG OCH FORSHED

Kommunstyrelse och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är nämnd för både kommunledningskontoret och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag för miljöoch byggavdelningen.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ
för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Förvaltningen har även en serviceoch stödfunktion åt kommunens politiska ledning.
Kommunledningskontoret ska svara för kommunstyrelsens arbete i hela kommunkoncernen, inkl. bolag,
förbund och så vidare. Kommunledningskontoret är organiserat i fyra avdelningar och en stab. Avdelningarna
är ekonomi, personal, kommunikation och medborgarservice samt kansli. Stabsfunktionerna är upphandling,
IT, näringsliv och Öppet stadsnät.
I samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag ingår bland
annat fysisk planering, strategiskt miljöarbete, karthantering, projektering, byggnation och underhåll av kommunens byggnader och idrottsanläggningar samt gator,
vägar, parker och allmänna platser, tillsyn utifrån miljöbalken, bygglovshantering enligt plan- och bygglagen,
exploateringsverksamhet, arrenden och tomtkö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad
i fyra avdelningar: miljö- och bygg, planavdelning, Kommunteknik samt fastighetsavdelning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också en stab. För
att garantera myndighetsutövningen anställs miljö- och
byggchefen av ordföranden i miljö- och byggnämnden.

Årets viktigaste händelser

Nya mål och nytt system för mål, genomförande
och uppföljning
Under 2013–2018 har Burlövs kommun arbetat mot
gemensamma mål som har fastslagits av kommunfullmäktige. Även nämnderna har bestämt nämndsmål och
sätt att mäta dessa i anslutning till kommunfullmäktiges mål. Från och med 2019 har kommunfullmäktige
beslutat om fyra nya målområden som ska gälla till och
med 2022.
Omorganisationsbeslut
Som en konsekvens av att kommunallagen förändrats
har en utredning om ny organisation av kommunens
verksamheter genomförts under våren 2018. Fokus
har varit på kommunstyrelsens verksamheter. 2019
kommer en ny förvaltning, kommunledningsförvaltningen, att bildas bestående av de nuvarande verksamheterna i såväl kommunledningskontoret som
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Burlöv C
Detaljplanen för Burlövs C där en blandad stad med
kvartersbebyggelse och även högre byggnader ingår har
godkänts av kommunstyrelsens planutskott och väntas
antas av kommunfullmäktige det första kvartalet 2019.
Planen innehåller bostäder, handel, parkeringshus, ett
handelstorg, ett grönt torg med entré till stationen samt
förutsättningar för att tre busslinjer ska kunna ansluta
till stationen. Planering för fler byggnader, parkering
m.m. i stationsnära läge har kommit igång då flera planbesked lämnats under året.
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Ekonomisk analys
Belopp i tkr
Intäkter

Bokslut
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Bokslut
2017

Förändring
2017 / 2018

85 572

79 633

5 939

77 483

-8 089

Kostnader

-196 714

-199 951

3 237

-184 990

11 724

Nettokostnader

-111 142

-120 318

9 176

-107 507

3 635

Volymförändringar
Volymförändringar, %
Investeringar

1 355

310

2,0

0,2

59 079

Nettokostnadsutveckling
Kommunstyrelsens totala nettokostnad ökade med 1,4
mnkr räknat i fasta priser för 2018 jämfört med 2017.
Nämndens bruttointäkter beräknas öka med 0,1 mnkr
främst med anledning av ökade intäkter från bland annat
planeringsavdelningen i samband med att kommunen
beslutade om ny taxa för detaljplaner.
Nämndens bruttokostnader ökade med 1,4 mnkr.
Kostnadsökningen kan bland annat härledas till ökade
kostnader för kommunledningskontorets övergripande
kostnader för gemensamma verksamheter, samt samhälsbyggnadsförvaltningens ledning.
Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen redovisar totalt en positiv budgetavvikelse om ca 9,2 mnkr för 2018. Varav kommunledningskontoret, 5,4 mnkr och samhällsbyggnadsförvaltningen,
3,8 mnkr.
Kommunledningskontorets positiva budgetavvikelse är
en följd av ökade intäkter för planeringsavdelningen i
samband med antagandet av ny plantaxa samt att avsatta
medel för inträde i GEO-info1 inte förbrukades under
2018.
Samhällbyggnadsförvaltningens positiva budgetavvikelse är en följd av att förvaltningen förberett sig för
organisationsförändringen vid årsskiftet 2018–19. Därför
har kostnaderna för kompetensutveckling/aktiviteter
samt material och tjänster varit lägre än budgeterat.
Underhållsprojekt som varit planerade men som inte genomfördes under 2018, där orsaken var höga anbud som
översteg anslaget. Även vakanta chefstjänster under året
genererar en positiv budgetavvikelse.
1 Kartor och grundinformation som primärkartor, nybyggnadskartor, adresskartor, analyskartor samt interaktiva kartor. Geoinfo erbjuder också mättjänster i form av
utstakning och lägeskontroll.
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60 383

-1 307

54 202

Framtiden
Utbyggnaden av Södra stambanan påbörjades 2017.
Samtidigt tas detaljplaner fram för Kronetorpstaden och
byggnationen av bostäder påbörjades. Med dessa projekt
följer krav på att kommunen förstärker sin kapacitet att
genomföra åtgärder i samverkan med andra parter, t ex
exploatörer, Trafikverket med flera. Detta påverkar långsiktigt även kommunens likviditet och soliditet.
Burlövs kommun växer, antalet invånare ökar mycket de
kommande åren. Invånarnas, näringslivets och besökarnas önskemål och behov av offentlig service och myndighetsutövning och privat service ökar. Nya medarbetare
och ledare ska rekryteras och känna arbetsglädje och stöd
i utförandet av sina uppdrag. Detta leder vidare till ett
behov av viss förändring av styrsystemet som bygger på
förtroende, tillit och samverkan.
Kommunens roll som ägare, och medlem i andra organisationer växer i omfattning och vikt. Fokus på styrning
och ledning av kommunkoncernen och nya samarbeten
fortsätter

Verksamheternas resultat
Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av trygghet vara
högre än genomsnittet i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Den totala brottsligheten ska
minska

Anmälda våldsbrott i
kommunen, antal/100
000 inv

Res.

X

Kommentar till resultatet
Resultat: Fastighetsavdelningen har även haft ett samarbete
mellan alla våra förvaltningar samt representanter för ungdomsgrupper, polis, väktare och räddningstjänst för att stävja
skadegörelse och att få ungdomarna mer engagerade i att skapa
aktiviteter.
Analys: Montage av belysningsutrustning och förberedande
uppsättning av fästpunkter till kameror är utförda och effekten
av dessa kommer att utvärderas nästkommande år.
Uppdatering och utbyggnad av passagesystem. Bland annat får
alla anställda nytt passerkort med foto, nyckelsystemen till fasaden byts till ett system där man kan programmera nycklarna,
vilket gör det enklare att stänga av tappade nycklar/taggar.
Höjning av staket runt våra förskolor för att skapa en tryggare
miljö och att leva upp till den säkerhetsrevision som gjorts. Här
arbetar fastighetsavdelningen tillsammans med UKF för att
prioritera ordningen för byte.

Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Nämndsmål

Indikator

Burlövsborna ska
uppleva att de har
möjlighet att påverka kommunens
verksamhet och
utveckling

Nöjd InflytandeIndex - Helheten

Synpunkter och
klagomål via ”Tyck
om Burlöv” skall
hanteras inom 10
arbetsdagar

Svar inom 10 arbetsdagar

Res.

X

Kommentar till resultatet
Resultat: Projektet inom SKL för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor har fortsatt under året med etapp 2. Fokus har varit på
dialog med Arlövsbor och framväxandet av nya Burlöv C. Etapp 2
har resulterat i nya medborgarförslag som före årsskiftet överlämnades till kommunen för politisk behandling under 2019.
Analys: Tjänsten Tyck om Burlöv och möjligheten att mejla till
kommunen används frekvent. Synpunkter inkommer också även
via Facebook. Medborgare lämnar även synpunkter via telefoni
och vid besök. Det finns ett flertal kanaler, vilket är positivt.
Resultat: 93% av inkomna synpunkter och ärenden besvaras inom
tio dagar. Det är en försämring jämfört med resultatet för 2017
(96%) men kommunen ligger över målet, som är 90%.
Analys: Vissa funktioner har svårt att prioritera denna arbetsuppgift trots påtalande från medborgarservice. Med god dialog och
täta uppföljningar påtalas vikten av att ge kommunens medborgare den service som kan förväntas.
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Boende och miljö
2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

God planberedskap för bostäder

Planberedskap,
antal lägenheter

Nöjdheten med
kommunens
gator och vägar
samt gång och
cykelvägar ska
öka

Nöjd MedborgarIndex - Gator och
vägar

Resultat: Indikator för 2018, 55.

Nöjd MedborgarIndex - Gång- och
cykelvägar

Resultat: Indikator för 2018 (54).

Vi ska utveckla
vår fordonspark
så att den lever
upp till miljöbilskraven till 100%
senast 2020

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppnått, planberedskapen för bostäder var vid årsskiftet 820 lägenheter.
Analys: Bostäder har under året byggts i kvarteret Fasanen, på Kronetorp, i Burlövs Egnahem och i Trädgårdsbyn i Åkarp. Planberedskapen
för lägenheter har minskat men antalet ligger fortfarande över målet.

Miljöbilar av
personbilar och
lätta lastbilar enl
MFS, %

Analys: Årets resultat (55) är en liten minskning jämfört med förra årets
utfall (56) men ligger i linje med riket och klart över nämndens målsättning (50).
Analys: Årets resultat är en liten minskning jämfört med förra årets
utfall (56) men ligger i linje med riket och klart över nämndens målsättning (50). Alla omledningar av gång- och cykeltrafiken till följd av LundArlöv, fyra spår har troligen påverkat nöjdheten.

X

Resultat: Målet är inte uppnått.
Analys: Andelen miljöfordon i Burlövs kommun ökar varje år men det
går långsamt. Under 2018 tillkom ett miljöfordon, samtidigt som två
fordon som inte klarar miljöfordonsdefinitionen köptes in. Miljöfordon
definieras här som fordon som klarar 2007 års definition och framåt.
Av personbilarna i kommunens verksamheter (exkl. bolag) är andelen
miljöfordon 52%.
Personbilar: 52% (11 av 21)
Lätta lastbilar: 10% (2 av 20)
Totalt: 32% (13 av 41)
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Viljan att rekommendera andra
att flytta till Burlöv ska öka

Nöjd RegionIndex - Rekommendation

Uppfylla målet i
bredbandsstrategin med 90%
anslutna med
minst 100 Mbit,
innan 2020

Andelen anslutna
hushåll och företag ska öka med
10 % per år med
utgångsläge 40 %
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X

Resultat: Målet är på väg att uppnås.
Analys: Utbyggnad av Lund - Arlöv, fyra spår pågår. Kortsiktigt påverkar
det boendemiljön negativt men det skapar förväntningar på bättre
boendemiljö och bättre kommunikationer i framtiden. Nya bostäder
ger större möjligheter att flytta till kommunen och ökar möjligheten att
välja olika typer av bostäder. Skolor och förskolor attraherar barnfamiljer att flytta hit.
Resultat: Enligt senaste mätning gjord i oktober 2017, redovisad i mars
2018, uppgår andel hushåll med tillgång till bredband med hastighet
om minst 100 Mbit/s till 74,8 procent.
Analys: Utbyggnaden av stadsnätet fortgår enligt plan. Utbyggnaden
av beslutade villaområden har slutförts och stadsnätet har också vidare
byggts ut till Stora Bernstorp.

Service och kvalitet
2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.

Nämndsmål

Indikator

Vår information
ska vara av hög
kvalitet

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

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Fler medborgare interagerar med oss på Facebook, vi ökar
fortfarande antalet följare vilket i december 2018 är drygt 1 600 st.
Burlövstidningen har från 2018 fått ny layout och en läsarundersökning
visar på mycket gott resultat. Det är många som läser tidningen och den
är mycket uppskattad.
Under 2018 har ca 62% av samtalen till medborgarservice besvarats
direkt, vilket är i paritet med utfallet för 2017. Noteras kan att antal
inkommande samtal har ökat med 2%. Totalt har 35 450 samtal registrerats under året.
Andelen som får svar på synpunkt eller e-postmeddelande inom 2 dagar uppgår under perioden till 72%, inom 10 dagar har 93% av meddelandena besvarats.1539 (1323 st under 2017) ärenden har registrerats,
en markant ökning med 16,7%.
Analys: Kommunikationsavdelningen upplever att resurser saknas inom
förvaltningarna för att se över information på webbplatsen, varför kvaliteten riskerar att försämras.
Resultat: Kommunen redovisar ett gott resultat i mätningen som görs
av Profitel. Resultatet ingår som en del i KKiK.

Andel som får
svar på e-post
inom en dag, (%)

Analys: Medborgarservice har under de senaste åren haft en positiv
kompetensmässig utveckling samt jobbar effektivt. Vi mäter och följer
utvecklingen, ser till att förbättra där det behövs.
Resultat: Personalomsättningen uppgår till drygt 11 % inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Det är en minskning från föregående år
då personalomsättningen uppgick till 18 %.

Vi ska vara en
Personalomsättattraktiv arbets- ning exkl intern
givare

Analys: För att öka attraktiviteten genomför Burlövs kommun sedan november 2017 ett kompetenshöjande ESF-projekt PEPP tillsammans med
Kävlinge och Lomma kommun. Projektet ska pågå i två år och innefattar
kompetensutveckling och insatser för att förbygga ohälsa samt bidra
till ett mer hållbart arbetsliv. Satsningen riktar sig till alla medarbetare
och ledare och utgår från tre spår: organisatoriska förutsättningar, nära
ledarskap och hälsofrämjande medarbetarskap.
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda

X

Resultat: Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunstyrelsens verksamhetsområden uppgår 2018 till 94 %, vilket är i linje med
föregående år.
Analys:
Det finns fortfarande medarbetare som har deltidsanställningar, där
Burlövs kommun inte har kunnat erbjuda heltidssysselsättning. Arbetet
för att vid nyanställning erbjuda heltid i enlighet med det personalpolitiska programmet fortsätter och heltidsanställning vid utökningar
beaktas.

Friskvårdsinsatser,
andel uttagna
friskvårdsbidrag

Resultat: Uttaget av friskvårdsbidrag för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 55 och har således uppnått 2018 års målvärde.
Analys: Det finns förhoppningar om att friskvårdsanvändandet ska
öka som en effekt av PEPP-programmet och den kompetensutveckling
alla medarbetare får kring hälsa och friskfaktorer. Tillsammans med
en översyn av processen för att förenkla ansökningen hoppas detta ge
effekter.
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Arbete och näringsliv
2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.

Nämndsmål

Indikator

Företagsklimatet Företagsklimat
ska rankas högt enl. Svenskt
Näringsliv,
ranking

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat:
Den 2 oktober 2018 släppte Svenskt näringsliv sin årliga rakning kring
företagsklimatet. Burlövs kommun fick plats nr 17 i årets rakning. Detta
är den bästa placering som kommunen haft över tid. Kommun har gått
framåt inom de flesta områden som mäts.
Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen jämfört
med övriga skånska kommuner är att Burlövs kommun hamnar på betyg
3,9. Vilket gör att Burlöv är sjätte bästa skånska kommun.
Analys: Utifrån denna undersökning upplever företagen att kommunen
gör många ”rätt” saker. Undersökningen lyfter bland annat fram vikten
av att jobba med allmänhetens attityder till företagande och medias
attityder till företagande i kommunen. Kommunens näringslivsprogram
har givit bra resultat.
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd med
ansvar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.
Verksamhetsområde Miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar inom områdena
miljö, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, strålskydd
och kemikaliehantering. Verksamheten omfattar även
miljöövervakning som kontroll av luft och vatten.

Årets viktigaste händelser

Arbetet kring utbyggnaden av Kronetorpsstaden och
Södra stambanan fortlöpte under året.
Flertalet större projekt har bygglovsprövats under året,
t.ex. Kv. Ugglan och Trädgårdsbyn.
Miljö- och byggnämnden har deltagit i
Energimyndighetens nationella projekt ”Incitament
för energieffektivisering” som inriktar sig på små och
medelstora företag. Projektet har delfinansierats av
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

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

VERKSAMHETERNA

69

Ekonomisk ananlys
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut
2018
7 224

3 038

4 186

Bokslut
2017

Förändring
2017 / 2018

4 319

-2 905

-7 062

-7 317

255

-7 198

-136

162

-4 279

4 441

-2 879

-3 041

Volymförändringar

-3 241

510

Volymförändringar, %

-106,5

21,5

0,1

0

Investeringar

Nettokostnadsutveckling
Nämndens nettokostnad för 2018 minskade med 3,2
mnkr räknat i fasta priser jämfört med 2017.
Nedbrutet på bruttonivå tillskrivs förändringen till största
delen av intäktsökningar för verksamhetsområde bygg.
Intäkterna har att göra med avgifter för bygglov- och
sanktionsavgifter.
Kostnaderna minskade med 0,4 mnkr jämför med 2017.
Minskningen har främst att göra med konsultkostnader
för tillfällig Miljö- och byggchef under 2017.
Budgetavvikelse
Miljö- och byggnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 4,4 mnkr för 2018.
Den positiva budgetavvikelsen tillskrivs främst till bygglovoch sanktionsavgifter. Intäkterna för bygglov redovisas
till 4,9 mnkr samtidigt som intäkterna för olovligt bygg
redovisas till 0,9 mnkr. Nämndens kostnader minskade i
samband med lägre kostnader för konsulter. Variationen
mellan nämndens kostnader som uppstått under 2018
har hanterats inom verksamheterna.
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Framtiden
I samband med utbyggnaden av bland annat
Kronetorpstaden och Södra stambanan till Lund-Arlöv,
fyra spår har miljö- och byggnämnden en aktiv närvaro
i projekten. Men större delen av den tid som läggs på
projekten är inte debiterbar eftersom det i stor utsträckning handlar om rådgivning och remissarbete, något som
myndigheten är skyldig att tillhandahålla enligt förvaltningslagen. Dessa arbetsuppgifter kan därför inte heller
prioriteras bort.
Under 2019 kommer miljö- och byggnämnden tillsammans med andra delar av kommunen arbeta med att
bygga upp en lotsfunktion för företag.

Verksamhetens resultat
Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av trygghet vara
högre än genomsnittet i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Genomföra
beslutad tillsynsplan avseende
miljöbalken och
livsmedelslagen

Tillsynsplanens
genomförandegrad
(%), Miljö och livsmedel

Genomföra
beslutad tillsynsplan avseende
plan- och bygglagen

Tillsynsplanens
genomförandegrad
(%), plan och bygglagen

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Eftersom det inte definierats hur uppfyllandegraden ska
beräknas går det bara att konstatera att 100 % inte uppnås. Planerade
inspektioner har i stort sett genomförts. Däremot har en del mer
projektorienterad tillsyn blivit försenad eller utbytt.
Analys: På grund av vakanser och sjukdom har nämnden problem att
genomföra aktiviteterna/tillsynsplanerna fullt ut.
Resultat: Den planerade tillsynen har till större del inte genomförts.
Analys: Tillsynsplanen är ett levande dokument och anpassningar
måste göras under året både med anledning av yttre faktorer och
med anledning av inre faktorer som t.ex. bemanning. Eftersom enhetens arbete till största del styrs utifrån och denna del ökat mot tidigare år så innebär det att den planerade tillsynen har fått prioriteras
ned.

Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Nämndsmål

Indikator

Synpunkter och
klagomål via ”Tyck
om Burlöv” skall
hanteras inom 10
arbetsdagar

Svar inom 10 arbetsdagar %

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Ingen ny mätning har genomförts 2018.
Analys: Miljö- och byggnämndens mål för målområdet är att
”Synpunkter och klagomål via Tyck om Burlöv ska hanteras inom
10 arbetsdagar”. Det går dock inte att få ut statistik på detta från
verksamhetssystemet DF Respons. Avdelningen har arbetat med
att förtydliga vem som jobbar med vad, så att fler synpunkter ska
hamna rätt.

Boende och miljö
2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Res.

Kommentar till resultatet

Genomföra beslutad tillsynsplan
avseende miljöbalken och livsmedelslagen

Tillsynsplanens
genomförandegrad
(%), Miljö och livsmedel

Se resultat och analys för nämndsmål under trygghet

Genomföra beslutad tillsynsplan
avseende planoch bygglagen

Tillsynsplanens
genomförandegrad
(%), plan och bygglagen

Se resultat och analys för nämndsmål under trygghet
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Arbete och näringsliv
2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.

Nämndsmål

Indikator

Företagsklimat
Insikt, område
miljö

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Miljö- och hälsoskydd - Totalt,
NKI

Företagsklimat Insikt, område bygg

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Bygglov - Totalt,
NKI

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: För få svarande för att SKL ska redovisa resultatet. Under
2019, se över möjligheten att öka antal möjliga svarande genom att
se över urvalsprocessen.
Analys: Resultatet grundar sig på 11 svar. Enheten har hanterat
ca 200 bygglov och ca 60 anmälningar och utfärdat ca 150 slutbevis/
besked och även om dessa inte huvudsakligen rört företag så utgör
de 11 svaren ändå ett litet antal att grunda en analys på.

X

Se ovan resultat och analys

Service och kvalitet
2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.

Nämndsmål

Indikator

Handläggningstid
bygglov

Andel ärenden
som handläggs
inom 8 veckor
efter att kompletta handlingar
inkommit (%)

Resultat: 95,4 % handlades inom åtta veckor. Nio ärenden av
196 överskred åtta veckors handläggningstid. 98% handlades
inom 10 veckor, fyra ärenden överskred 10 veckor. Handläggningstiden var i medeltal 2,7 veckor.

Informationsindex för kommunens webbplats
- Bygga och bo

Kommunen har under tidigare år deltagit i undersökningen
”Information till alla” som genomförs genom SKL. Undersökningen består av en självgranskning av sina egna webbsidor
utifrån 256 olika frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet
vari denna indikator har varit en del av undersökningens resultat. Under 2018 har SKL bedömt att ”Information till alla”
behöver uppdateras och förnyas varvid SKL tog beslutet att
inte utföra någon undersökning detta år. Beslutet togs efter
att aktuell budget med nuvarande målstruktur beslutades av
nämnden vilket medför att denna indikator finns med i målstrukturen men inte går att följa upp.

Informationsindex för kommunens webbplats
- Tillstånd, tillsyn,
näringsliv m.m

Se analys i föregående kolumn.

Bra information på
hemsidan

72

VERKSAMHETERNA

Res.

Kommentar till resultatet

Analys: Nämnden har idag en kort handläggningstid på
bygglovsärenden men att nämnden har haft väldigt få möten
per år utgör ett problem när det gäller att kunna hålla de 10
veckor som lagen kräver. Även i de fall där nämnden klarar
de 10 veckorna finns en risk att ärendena skyndas fram innan
de är tillräckligt beredda för att hinna ta upp ärendena på ett
nämndsmöte.

FOTO: LISA WIKSTRAND

Komvux i Burlöv.

Utbildnings- och
kulturnämnden
Nämndens uppdrag
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för och
fullgör kommunens uppgifter inom de områden som
anges i skollagen omfattar: förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och Komvux. Nämnden har
också ansvar för kost- och städenheten, kulturskolan
samt kultur- och fritidslivet i kommunen som inkluderar bibliotek, allmän kultur, ungdomsverksamhet,
Burlövsbadet och idrottsanläggningar samt stöd och
bidrag till föreningar och studieförbund.

Årets viktigaste händelser

En stor insats som gjordes under våren var ett samarbete mellan kvalitetsteamet och Vårboskolan.
Uppdraget var att höja resultaten och ge eleverna
bättre förutsättningar att nå godkända resultat inför
sitt slutbetyg. Nästan hälften av de 53 elever som inte
tidigare hade uppnått gymnasiebehörighet lyckades
med hjälp av insatsen få godkända resultat.
Stora fortbildningsinsatser inom digitalisering och
språkutvecklande undervisning.
Nytt produktionskök för både skola och äldreomsorg
med en ombyggd matsal på Dalslundskolan som togs
i bruk under våren. Matsalen har plats för 700 elever.
Den fick namnet Restaurang Lunden efter en namntävling i Burlövstidningen.
Samtliga förskoleklasselever i kommunen har erbjudits
gratis simundervisning tack vare ett bidrag från socialstyrelsen. 400 elever har deltagit.
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Ekonomisk analys
Belopp i tkr

Bokslut
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Intäkter

126 577

96 552

30 025

121 690

-4 887

Kostnader

-645 199

-609 147

-36 052

-602 752

42 447

Nettokostnader

-518 622

-512 595

-6 027

-481 062

37 560

Volymförändringar
Volymförändringar, %
Investeringar

18 584

18 640

4,2

4,5

-3 958

Nettokostnadsutveckling
Nämndens nettokostnader har ökat med 18,6 mnkr jämfört med 2017 räknat i fasta priser.
Ökningen återfinns i samtliga verksamheter utom kostoch städverksamheten. Kost- och städenhetens nettokostnader har minskat jämfört med 2017 då ombyggnationen
av Dalslunds kök medförde 3 mnkr i tillfälliga kostnader.
Nettokostnadsökningen i fasta priser inom skolväsendet beror på fler barn och elever i verksamheten. Inom
grundskolan blev nettokostnadsökningen 7,5 mnkr som
följd av att det var 120 fler inskrivna elever än 2017,
varav 50 i kommunens egna skolor och 70 elever i andra
anordnarens skolor. Även antalet elever som är inskrivna
i skolbarnomsorg har ökat med 48 stycken jämfört med
2017.
Nettokostnadsökningen inom förskolan blev 2,8 mnkr och
beror på ökat antal inskrivna barn. 44 barn fler än tidigare
var under året inskrivna, varav 30 i kommunens egna
förskolor och 14 i enskild regi.
Inom gymnasieverksamheten ökade nettokostnaderna
med 5,5 mnkr. Av detta avser 1,5 mnkr gymnasiesärskola
med 4 elever fler än 2017 och 2,5 mnkr avser ökade
kostnader för IM-programmet1 i egen regi. Den ökningen
härstammar från uteblivet statsbidrag för lokalkostnader
och ökade personalkostnader. 1,5 mnkr av nettokostnadsökningen avser externa gymnasieplatser som kommunen
köper.
Nettokostnadsökningen i fasta priser på 2,4 mnkr uppstod
på nämnd och central administration och avser personalkostnader för nya tjänster som inrättats under året
och personalpolitiska åtgärder som har belastat central
administration.
Budgetavvikelse
Utbildnings- och kulturnämndens nettokostnader har
överstigit budget med 6,0 mnkr. Underskott på 6,9 mnkr
återfinns inom gymnasieverksamheten, 3,0 mnkr på kostoch städenheten och 1,0 mnkr på central administration.
1
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Bokslut Förändring
2017 2017 / 2018

Introduktionsprogram
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-4 162

204

-6 776

2 818

Förskole- och grundskoleverksamheten har avslutat året
med ett överskott på 4,7 mnkr.
Intäkterna är 30,0 mnkr högre än budgeterat varav bidrag
från statliga myndigheter står för 26,0 mnkr. Försäljning av
verksamheter till andra kommuner och intern försäljning
står för en ökning med 2,0 mnkr vardera.
Kostnaderna är 36,1 mnkr högre än budgeterat varav köp
av verksamhet står för 11,0 mnkr, personalkostnader för
14,0 mnkr och övriga kostnader för 11,0 mnkr.
Förskoleverksamheten har ett överskott mot budget på
2,8 mnkr. Antal inskrivna barn var 44 fler än 2017 men
stämmer med det budgeterade 1150. Antal barn hos
andra anordnare har blivit lägre än budgeterat samtidigt
som barn från andra kommuner har blivit fler än budgeterat och medfört högre intäkter än vi har räknat med i
form av interkommunal ersättning.
En del av överskottet avser anställning av en specialpedagog som kom sent på året medan 0,8 tkr avser bidrag för
mindre grupper för läsåret 2017–2018.
Grundskolan inkl. grundsärskola har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Bidrag per elev som justerades inför
höstterminen 2017 har blivit oförändrat under 2018.
Helhetssynen på nämndens resultat och osäkerheten
angående externa bidrag har varit några av orsakerna till
att bidraget inte höjts under 2018.
Överskottet har uppstått på anslaget för interkommunal
ersättning eftersom intäkter för elever från andra kommuner har blivit ca 1 mnkr högre medan kostnader blev lägre
än budgeterat. Nämnden har erhållit 14 mnkr i intäkter
mer än budgeterat i form av statsbidrag.
Antal elever i årskurs 1–9 som har sökt sig till andra kommuner har varit 13 fler än budgeterat och 71 fler än 2017.
Samtidigt har elever från andra kommuner i våra verksamheter varit 25 fler än budgeterat. Skolpengen höjdes
inte under 2018 så att skolenheter har haft ett negativt
resultat på -1 mnkr. Grundsärskola har haft 2,5 mnkr
underskott och det är köpta platser för 27 elever som har
kostat mer än budgeterat.

Gymnasieskolans negativa budgetavvikelse på 4,2 mnkr
har uppstått för interkommunala ersättningar och personal på IM-programmet på 2,6 mnkr.
Jämförelse av kostnader för interkommunal ersättning
under åren 2016–2018 visar att snittpris per gymnasieelev (inkl. skolskjuts och särskilt stöd) var mellan 105,5 tkr
och 107,9 tkr. Snittpris per plats som vi betalar till andra
anordnare är 102 tkr vilket ligger närmast det billigaste
gymnasieprogrammet. (Pris för det billigaste gymnasieprogram som kommunen köper går på ca 90 tkr och
dyraste på ca 160 tkr). Underskottet på interkommunala
ersättningar kan förklaras med orealistiskt låga fördelningsnyckeltal som togs fram 2015. Hänsyn togs varken till
särskoleelever eller elever på introduktionsprogrammet
IM som är extra resurskrävande.
IM-programmet i egen verksamhet har vuxit från ca 25
elever våren 2015 till 95 elever 2018. Utökningen har
finansierats med statsbidrag för asylsökande ungdomar.
Under 2018 har bidrag från Migrationsverket avsevärt
minskat medan behov av fler lokaler och personal har
ökat. Detta förklarar underskottet på gymnasieutbildning
i egen regi.
Komvux verksamhet följer i stort sin budget tack vare
en resultatöverföring från 2017. Omfattande verksamhet inom SFI har bedrivits med stöd av statsbidrag för
personer med flyktingstatus. I takt med att rättigheter till
studier och krav från arbetsmarknaden ökar, ökar även
behov av både undervisnings och administrativ personal
för vuxna studerande på Komvux.
Kost- och städenhetens underskott mot budget på 3,0
mnkr, varav städenhetens underskott 0,5 mnkr, avser
personalkostnader. Städenheten har under hösten utökat
verksamheten och satsat på bättre städkvalitet.
Kostenhetens underskott uppgår till 2,5 mnkr där en
stor del härstammar från den försenade och fördyrande
ombyggnationen av Dalslundsskolans kök. Kostnader för
köpta färdiga måltider uppskattas till ca 1–1,5 mnkr mer
än inköp av livsmedel om produktionen varit i gång från
årets början. Resterande underskott på kostenheten beror
främst på ökade personalkostnader och högre inköpspriser på livsmedel än enheten fått kompensation för.
Budgetöverskridandet inom central administration på 1,1
mnkr beror på personalpolitiska åtgärder och arbetsinsatser för vilka extra personal anlitats.

Framtiden
Förvaltningen kan konstatera att utvecklingsområden i
arbetet mot kränkande behandling är att öka samsynen
i organisationen kring vad en kränkning är, förbättra rutinerna för när ett ärende ska avslutas samt hur dokumentationen i ett ärende ska göras.
Praon kommer att återinföras med start vårterminen
2019 och ett stort arbete med att rekvirera praoplatser
har inletts. I slutet av 2018 har redan ca 70 praoplatser
rekvirerats både via företag och via kommunens egna
arbetsplatser. Etableringen av kontakterna med arbetslivet kommer att få en positiv effekt för våra elever på både
kort och lång sikt. Ett välfungerande digitalt system har
under hösten införskaffats och det kommer att underlätta
kontakterna mellan skola och näringsliv.
Framöver behöver förvaltningen, i samverkan med personalavdelningen, arbeta fram en strategi för hur vi ska
attrahera förskollärare, både inom vår egen verksamhet
och med kompetens utifrån, för att arbeta på de av våra
förskolor som har lägst andel högskoleutbildad personal.
Förvaltningen behöver också undersöka möjligheten att
öppna upp för nya befattningar inom förskolan för att
knyta till sig andra kompetenser som kan gagna verksamheten då behöriga förskollärare är en bristvara.
Nya studieplaner behöver skapas för våra nyanlända
elever så att fler kan bli behöriga till gymnasiet.
Ett stort omfattande arbete har påbörjats om tillgänglig
undervisning samt bedömningskompetens för all vår
pedagogiska personal och kommer att löpa under minst
två års tid. Det är ett brett arbete där flera olika experter
ska hitta former och plattformar för att kunskapsintegrera
för högre resultat.
Fortsätta arbetet med att inkludera språkgarantin som
ett levande verktyg i pågående kvalitetsarbete i stark
koppling till de kommande insatserna med att öka
bedömarkompetensen.
De viktigaste faktorerna som kan minska andelen elever
som inte väljer att gå i kommunens egna skolor är
att fortsätta arbetet med skolutveckling, varumärket,
förutsättningarna för våra anställda och en attraktiv
skolvalsprocess.

Kultur- och fritidsverksamheten har ett överskott på 0,4
mnkr vilket är lägre än det oförbrukade anslaget för hyra
av fritidsgård på 0,5 mnkr som nämnden ska återbetala.
Kultur- och fritidsverksamheter har kunnat disponera flera
riktade statsbidrag på ca 2,0 mnkr.
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Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av trygghet vara
högre än genomsnittet för Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Res.

Antalet kränkningar
i skolor/förskolor ska
minska genom att
nämnden vidareutvecklar sitt arbete
med att följa upp och
stödja enheternas arbete mot kränkningar

Antalet rapporterade
kränkningar i vår rapportmodul ska minska
med 5 % från föregående år

Kommentar till resultatet

X

Uppföljning av antal enheter som arbetar enligt
nämndens riktlinjer

Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Nämndsmål

Indikator

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska
anpassas på ett
jämställt sätt för
åldersgruppen
0-20 år

Deltagarstatistik
föreningsdeltagande pojkar/flickor

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppnått. 46% av flickorna har deltagit i föreningarnas aktiviteter. Flickorna utgör 48% av kommunens befolkningsgrupp i åldern 6-20 år.
Analys: Målet att 45% av flickorna ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter har uppnåtts tack vare ungdomsgruppens förändrade arbetssätt. Större involvering av ungdomarna och lyssnande på deras
önskemål har bidragit till fler aktiviteter för flickor. Ungdomsrådet
har varit en viktig samarbetspartner.

Deltagarstatistik
pojkar/flickor för
aktiviteter som
förvaltningen arrangerar

X

Resultat: Målet är på väg att uppnås och 44% av flickorna har deltagit i kultur- och fritidsaktiviteter.
Analys: Det behövs bättre anpassade lokaler för gruppverksamhet
för att bättre tillmötesgå tjejernas önskemål.

Boende och miljö
2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiiva boendekommunerna i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Värna kulturhistoriska värden i
vår bebyggelse

Årligen synliggöra
två objekt

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Hemgatan 21, Villa Bellevue och Kronetorps gård är
utsedda som objekt med kulturhistoriska värde.
Analys:
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Arbete och näringsliv
2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.

Nämndsmål

Indikator

Andelen deltagare
i aktivitetsansvaret
som i första hand
kommer tillbaka till
gymnasiestudier
och i andra hand
till arbete/praktik
ska öka

Uppföljning av
egen statistik som
ska rapporteras
årligen till statliga
myndigheter

Eleverna i grundskolan ska utveckla
kontakter med
och kännedom om
arbetslivet och det
lokala näringslivet

Andel av eleverna
som mött olika
aktiviteter enligt
Burlövs kommuns
lokala plan ”Syv för
alla åldrar” (följsupp två gånger
årligen)

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Av 92 ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret var 30% utan sysselsättning i november 2018. Motsvarande värde i Skåne är 21% och i riket 16%. Budget- och verksamhetsansvar har från 2018 gått till socialförvaltningen.
Analys:
Resultat: Målet är uppnått. Ca 85% av klasserna har under 2018
genomfört aktiviteter kopplade till den centralt framtagna syvplanen ”SYV i alla åldrar”.
Analys: Hösten 2018 fick en av högstadiets studie-och yrkesvägledare kommunövergripande ansvar för att etablera samarbete med
näringslivet i kommunen.

Service och kvalitet
2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.

Nämndsmål

Indikator

Öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning

Andel personal
med högskoleutbildning

Höja andelen elever med behörighet
till nationella gymnasieprogram

Elever i åk. 9 som
är behöriga till yrkesprogram (exkl.
nyinvandrade och
okänd bakgr.),
kommunala skolor,
andel (%)

Res.

X

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är inte uppnått fast resultatet är förbättrat jämfört
med 2017. Vid årsskiftet har 47% av den pedagogiska personalen
haft högskolebehörighet.
Analys: Fortsatt brist på förskollärare och svårigheter att rekrytera
personal till vissa förskolor, särskilt lägenhetsförskolorna. Förvaltningen har aktivt arbetat med arbetsgivarvarumärket och utvecklingsmöjligheter som kan öka attraktiviteten. En strategi för att
attrahera högskolebehörig personal bör arbetas fram.
Resultat: Sett till samtliga elevers resultat är målet på 88% inte
uppnått. Av de totalt 174 elever har 75% behörighet. Exklusive nyanlända elever har 88% uppnått behörighet till yrkesprogram.
Analys: Ett intensivt arbete med språkutvecklande undervisning har
pågått men för att förbättra resultatet krävs nya kompetenshöjande
insatser. Rektorsgruppen har kommit till slutsatsen att en ökad kunskap angående lärarkollegiets bedömarkompetens blir nytt krav på
vägen till måluppfyllelse.
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Nämndsmål

Indikator

Språket i verksamheten/undervisningen ska anpassas och utgå från
olika barns/elevers
erfarenheter och
kompetenser.

Uppföljning av
verksamheten utifrån lokalt framtagen mall 2015 om
språkutveckling
på vetenskaplig
grund. Kvalitativ
skattning och stickprov på lektioner

Kommentar till resultatet
Resultat: På förskolan genomfördes 61 stickprov och 132 i samtliga
andra skolformer. I 59% av tillfällena har språket i undervisningen
anpassats till barnens kompetens och erfarenheter inom förskoleverksamheten. Mellan elever i grundskola, gymnasiet och Komvux
blev resultatet 62%.
Analys: Det återstår att arbeta mer i förskolan för att nå upp till
61% som är målet.

Samtliga enheter
Intern statistik
ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete för en språkinriktad undervisning
vilken ska bygga på
en lokal språkgaranti om det pedagogiska arbetet

Resultat: Målet är uppnått. Ett pågående och dokumenterat kvalitetsarbete kring språkutvecklande undervisning finns i samtliga
enheter i vår kommun.

Större andel elever Intern statistik
än föregående år
ska välja att gå i
våra skolor

Resultat: Målet är inte uppfyllt. Andel elever som väljer andra skolor än kommunens egna har sjunkit från 81,4% förra året till 78,9%
under 2018.

Måltidskvaliteten
ska förbättras
genom att vi lagar mer mat från
grunden
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Andelen inköpta
hel- och halvfabrikat avseende färsprodukter jämfört
med 2016

Analys: Gynnsamt för verksamheten var att avsätta resurser för att
säkerställa en levande och relevant diskussion kring språkutvecklande verksamheter.
Det bevakades och säkerställdes att aktiviteter var byggda på vetenskaplig grund.

Analys: Andelen elever i kommunens egna skolor har konstant
minskat de senaste sex åren. Men man kan konstatera att maximalt
100 av de nästan 500 eleverna kunde få plats i våra skolor om inte
elever från andra kommuner funnits inskrivna. En ny skola och
fortsatt arbete med skolutveckling som omfattar både elever och
anställda inom skolväsendet är förutsättningar för bättre utfall i
framtiden.

X

Resultat: Målet är inte uppnått. Kostenheten har arbetat med kompetensutveckling av medarbetarna, infört ett nytt lunchkoncept och
kvalitetssystem.
Analys: Det nya köket försenades från årsskiftet till april månad.
Fokus har varit att hitta rätt organisation och etablera nya rutiner.
Förväntningarna är att successivt förbättra både kompetens och
kvalité.

Från vänster: Christer Neleryd (Socialstyrelsen), Alma Fager (Demenssjuksköterska), Mona Hirche (Verksamhetschef Hälsa och Omsorg),
Sara Vestering (Socialnämndens ordförande, Inger Borgenberg (Socialnämnden).

Socialnämnden

Årets viktigaste händelser

Sekoia - välfärdsteknologi är nu implementerat på kommunens samtliga äldreboenden och håller på att införas
i gruppboendena. Det är ett planerings- och kommunikationsverktyg där syftet är att öka delaktigheten för
brukarna och göra informationen om brukarna mer
lättillgänglig för personalen.

Nämndens uppdrag
Nämnden ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten
samt för LSS-verksamheten och vad som i lag sägs om
socialnämnden. Nämnden ansvar även för kommunens
arbetsbefrämjande åtgärder.

Det ESF-finansierade projektet PEAK, som riktade sig till
ungdomar som varken arbetar eller studerar, har implementerats och blivit en permanent verksamhet inom
socialförvaltningen.

Ekonmisk analys
Bokslut
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Bokslut
2017

Förändring
2017 / 2018

83 837

64 050

19 787

108 370

24 533

Kostnader

-399 851

-372 122

-27 729

-400 450

-599

Nettokostnader

-316 014

-308 072

-7 942

-292 080

23 934

Belopp i tkr
Intäkter

Volymförändringar
Volymförändringar, %
Investeringar

14 904

14 842

5,2

5,6

-3 354

-3 655

Nettokostnadsutveckling
Nämndens totala nettokostnad i fasta priser har ökat med
14,9 mnkr. Den främsta förklaringen är att intäkterna
minskat mer än kostnaderna under året.

beror på färre antal ensamkommande barn samt minskade ersättningsnivåer from halvårsskiftet 2017. Det ESFfinansierade projektet PEAK avslutades under året vilket
också minskade intäkterna jämfört med året innan.

Intäkterna har minskat med 25,9 mnkr främst med anledning av minskade bidrag från Migrationsverket. Detta

Bruttokostnaderna har minskat med 11 mnkr.
Kostnadsminskningar finns främst inom institutionsvård
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för barn och unga, inhyrd personal inom individ och
familjeomsorgen samt inom verksamheten flykting och
ensamkommande barn där kostnaderna minskat inom i
stort sätt samtliga områden som personal, ekonomiskt bistånd, HVB-verksamhet både köpt verksamhet samt HVB
som drivits i kommunal regi.
Personalkostnader ökar inom vård och äldreomsorg till
följd av att fler erbjuds heltidstjänst samt ett ökat behov
inom hemtjänsten. Kostnaden för köpt verksamhet inom
både särskilt boende och somatik har varit högre.
Nettokostnaden för psykiatri och färdtjänsten har ökat
mellan åren, 0,4 mnkr respektive 0,5 mnkr.
Nettokostnadsminskningen inom LSS-verksamheten är 1,2
mnkr. Främst beror det på en minskad ledningskostnad
på 0,8 mnkr efter en organisationsförändring samt en
minskning av kostnaden för köpta platser på LSS-boende
med 0,5 mnkr. Samtidigt har nettokostnaden inom daglig
verksamhet ökat vilket beror på en nyanställning på grund
av fler brukare i verksamheten.
Inom Individ- och familjeomsorg har nettokostnaden ökat
med 11,3 mnkr. Det beror främst på lägre intäkter från
Migrationsverket på grund av lägre volymer av ensamkommande samt minskat EU-bidrag på grund av att ett
EU-projekt har avslutats under året. Inom personal som
arbetar med utredningar minskar nettokostnaden med
2,3 mnkr då en stabilare personalsituation har inneburit
en lägre kostnad för inhyrd personal. Kostnader för placering av barn och unga har minskat med 3,4 mnkr medan
placering av vuxna har ökat med 3,7 mnkr. Projektet PEAK
har blivit en permanent verksamhet och höjde nettokostnaden med 0,6 mnkr.
Budgetavvikelse
Nämndens nettokostnader har överstigit budget med
7,9 mnkr, vilket motsvarar 2,6 procent av nämndens
nettobudget.
Vård och äldreomsorgen redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Kostnader för externa placeringar gör
ett underskott där köpta somatiska platser överskrider
budget med 1,2 mnkr och köpta platser inom särskilt boende har ett tillgodohavande på 0,8 mnkr. Under året har
kostnaderna inom hemtjänsten ökat, vilket resulterat i en
negativ budgetavvikelse på 1,9 mnkr, vilket i huvudsak är
högre personalkostnader. Tekniska hjälpmedel överskrider
budget med 1,7 mnkr och kostnader för trygghetslarm
överskrider budget med 0,2 mnkr. Hemteamet redovisar
dock ett överskott på 1,3 mnkr. Placeringar inom psykiatrin visar ett översköt mot budget på 0,7 mnkr vilket
beror på färre placeringar då brukare mått sämre och i
stället vårdats inom regionen. Mötesplatsen redovisar ett
överskott jämfört med budget med anledning av ökade
serveringsintäkter.
Verksamhetsområdet LSS visar en negativ budgetavvikelse
på 0,4 mnkr. Placeringskostnader för boende vuxna över-
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skrider budget med 1,7 mnkr, antal dygn minskade under
november och december. Personlig assistans överskred
budget med 0,2 mnkr då antalet beviljade timmar inom
personalassistans LSS ökade under hösten. En chefstjänst
har varit vakant under året och därmed redovisas ett
överskott på 0,8 mnkr. Gruppbostäderna tillsammans med
korttids/fritids redovisar ett överskott mot budget på 0,9
mnkr.
Individ och familjeomsorgen har en negativ budgetavvikelse på 7,1 mnkr. En stor anledning till underskottet är
att kostnaderna för boenden för ensamkommande barn
överskrider budget med 5,4 mnkr. Arbetet fortgår att
anpassa verksamheten efter ett minskat och förändrat behov från HVB till stödboende samt att anpassa verksamheten efter den lägre ersättningsnivån som infördes 2017.
Kostnader för placeringar avseende barn och unga redovisar ett överskott på 3,2 mnkr medan kostnader för familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer har ett underskott på 1,3 mnkr. Även köpt öppenvård för barn och
unga redovisar ett underskott på 1,4 mnkr. Merparten av
anmälningar som berör barn handlar om våld i hemmet,
vilket gör det nödvändigt att sätta in insatser. Insatserna
genomförs på hemmaplan med metoden KIBB.
Institutionsplaceringar för vuxna samt köpt öppenvård
för vuxna har ökat kraftigt under året och redovisar en
negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Anledningen är
fler anmälningar enligt LVM som har resulterat i dyra
LVM-placeringar.
Kostnader för färdtjänsten överskrider budgeten med 0,4
mnkr.
Nämnd och central administration har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr, främst på grund av ett anslag på
1,7 mnkr som inte har blivit fördelat. IT-kostnader gör ett
underskott mot budget på 0,6 mnkr på grund av kostnader i samband med byte av verksamhetssystem samt ny
tillämpning gällande datorutrustning.
Framtiden
Socialtjänsten berörs av konjunkturförändringar, befolkningsförändringar och förändringar som sker inom andra
myndigheter. Svenshögs äldreboende återgår till kommunal regi från och med januari 2019. Arbetet med införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem behöver fortsätta.
Förvaltningen har en utmaning i att införa digitala lösningar för att möta det ökade behovet samt att öka e-hälsan1
inom förvaltningen och inom kommunen. Förvaltningen
behöver fortsatt arbeta för att anpassa organisationen
efter omvärldsförändringar samt att anpassa sig efter invånarnas behov och önskemål. En stor utmaning är även
att behålla och rekrytera nya medarbetare.
1 Socialstyrelsen definierar e-hälsa som: ”Med hälsa
menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa
är att använda digitala verktyg och utbyta information
digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”

Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av trygghet vara
högre än genomsnittet i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Res.

Kommentar till resultatet

Andelen brukare
inom nämndens
område som upplever trygghet över
sin situation ska
öka

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trygg med
personal, andel (%)

Resultat: Målet är uppfyllt. Årets resultat är 0,3% högre än målvärdet samt en förbättring från föregående år med 6,6%.

Brukarbedömning
boendestöd SoL
- trygg med personal, andel (%)

Resultat: Målet är uppfyllt och samtliga brukare som har svarat
på enkäten känner sig trygga med personalen.

Brukarbedömning
gruppbostad LSS trygg med personal,
andel (%)

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Resultatet är 0,7 % under målvärdet
samt en försämring av resultatet från föregående år med 4,9%.

Analys: Antalet brukare på daglig verksamhet har ökat rejält.
Lokalernas funktionalitet behöver fortsatt diskuteras då personer
med olika problematik ska ha verksamhet i samma lokaler.

Analys: Svarsfrekvensen behöver öka. Under 2018 användes en
Ipad som hjälp för brukaren vilket har ökat svarsfrekvensen.

X

Analys: Ny handlngsplan tas fram.

Brukarbedömning
särskilt boende äldreomsorg - trygghet,
andel (%)

Resultat: Målet är uppfyllt.

Brukarbedömning
hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel
(%)

Resultat: Målet är ej uppfyllt.

Analys: Resultatet på 90% är en förbättring med en procent från
föregående år samt en procent högre än i riket och i Skåne.

X

Analys: Resultatet på 84% är två procent under målvärdet men
en förbättring med två procent från föregående år.

Boende och miljö
2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.

Nämndsmål

Indikator

Brukare som
omfattas av socialtjänstens ansvar
ska erbjudas boende.

Vid beslut om boende ska det verkställas inom 3 månader

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppfyllt.
Analys: Det finns ingen kö till särskilt boende vilket gör att tiden
från beslut till verkställighet i genomsnitt har kunnat halverats
från 30 till 14 dagar. Inom LSS finns ett par beslut som inte har
kunnat verkställas inom tre månader.
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Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Nämndsmål

Indikator

Res.

Kommentar till resultatet

Brukare inom
nämndens område
ska uppleva att
de har möjlighet
att påverka socialförvaltningens
verksamhet och
utveckling

Brukarbedömning
barn- och ungdomsvård IFO  - inflytande,
andel (%)

Resultat: Målet är uppfyllt.

Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - inflytande,
andel (%)

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Årets resultat är 16,3% under målvärdet och är en försämring från föregående år med 0,7%.

Analys: Arbetet fortsätter med att minska bortfall samt att arbeta
systematiskt med resultatet.

X

Analys: Antal brukare på daglig verksamhet har ökat och lokalerna begränsar möjligheterna att anpassa aktiviteter efter brukarnas egna önskemål.

Brukarbedömning
gruppbostad LSS  inflytande, andel (%)

Resultat: Målet är uppfyllt. Årets resultat är 14,3% över målvärdet och är en bättring från året innan med 2,8%.

Brukarbedömning
särskilt boende äldreomsorg - hänsyn
till åsikter och önskemål, andel (%)

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Årets resultat är 6% under målvärdet och en försämring från föregående år med 2%.

Brukarbedömning
hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%)

Analys: Personal med kompetens och erfarenhet av arbete på
LSS-boende har anställts. Planeringsverktyget SEKOIA har införts
samt det pågår ett antal utbildningsinsatser som exempelvis
inom lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik enligt
TEACCH.

X

X

Analys:
Resultat: Målet är ej uppfyllt. Resultatet är 9% under målvärdet
samt en försämring från året innan med 5%.
Analys:

Arbete och näringsliv
2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.

Nämndsmål

Indikator

Andelen sysselsatta ska öka

Andel arbetslösa 1864 år (%)

Res.

X

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är ej uppfyllt. Arbetslösheten har ökat med 0,5%
jämfört med föregående år samt är 0,5% sämre än målvärdet för
2018.
Analys: Förvaltningen kan inte se någon klar orsak till ökningen
av arbetslösa. Burlövs kommuns arbetslöshetssiffror är sämre än
både Skånes och rikets snitt. Men ett flertal projekt med inriktning att minska bidragsberoendet och öka självförsörjningsgraden
har genomförts med bra resultat.
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Service och kvalitet
2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.

Nämndsmål

Indikator

Andelen brukare
inom nämndens
område som
upplever en hög
grad av nöjdhet
ska öka

Brukarbedömning
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

Res.

X

Brukarbedömning
gruppbostad LSS  trivsel, andel (%)

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Årets resultat är 6% under rmålvärdet
och en försämring från året innan med 4%.
Analys:

X

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Resultatet är 10% under målvärdet
och en försämring från föregående år med 13%.
Analys: Ett boende har markant sämre resultat än de övriga vilket
dragit ned resultatet avsevärt.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Brukarbedömning barn- och
ungdomsvård IFO  helhetssyn, andel
(%)
Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - trivsel, andel (%)

Kommentar till resultatet

Analys:

X

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Årets resultat är 4,4% under målvärdet men en förbättring med 15,5% från året innan.
Analys:
Resultat: Målet är uppfyllt. Årets resultat är 9,7% över målvärdet
men en försämring från föregående år med 4,9%.
Analys:
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Ord och begrepp
Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande
innehav såsom fastighet och inventarier.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld
eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är
säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns
osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för
betalning till exempel avsättning till pensioner.
Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får
överstiga årets intäkter.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets
slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder
(lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen
till i bokslutet.
Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den
löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.
Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga
nettoförmögenheten.
Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida
bostads- och industrietablering.
Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband
med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till
väsentliga belopp.
Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.
Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter
och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar
utrymmet för kommunens verksamheter.
Indikatorer är ett hjälpmedel som förmedlar information
i syfte att visa om kommunens övergripande mål samt
nämndsmål är på väg att uppnås.
Investering är placering av kapital i olika värden såsom
värdepapper, fastigheter och konst.
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Jämförelsestörande post avser händelse/transaktion av
större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men
viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och kommuner.
Kassaflödesanalys/Finansieringsanalys visar kassaflöden
från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av likvida medel.
Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.
Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom
ett år efter balansdagen
Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång,
postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och
bankcertifikat.
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan
uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och
ställas i relation till extern utgift.
Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare
än ett år efter balansdagen.
Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas
kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel.
Mnkr är förkortning av miljoner kronor.
Nedskrivning innebär, att en anläggningstillgång eller
omsättningstillgång helt eller delvis skrivs bort från
balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen.
Detta görs när en tillgång förlorat i värde så att värdet är
mycket lägre än det bokförda värdet.
Nettokostnadsutveckling beskriver kostnadsutvecklingen
mellan två år efter att alla intäkter med undantag från
skatter, generella statsbidrag och finansiella intäkter dragits av på bruttokostnaden.
Nämndsmål är en nedbrytning av kommunens övergripande mål i syfte att tydliggöra innebörden av de övergripande målen för nämnden.
Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida
pensionsutbetalningar.
Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalekonomisk redovisning är en redogörelse
av årets relevanta personal- och organisationsfrågor i
kommunen.

Realisationsvinst/förlust är skillnaden mellan bokfört
värde och försäljningsvärde.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital,
det vill säga årets resultat.
Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer
i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet.
Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Sammanställd redovisning är en sammanställning av
resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska
personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.
Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster.
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.
Soliditet är den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks
vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar
på balansdagen.
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse är eget kapital i
balansräkningen reducerad med de pensionsåtagande
som är intjänade före 1998, relateras till det totala kapitalet på balansdagen.
Tkr är förkortning av tusen kronor.
Upplösning investeringsbidrag är erhållna bidrag från
externa aktörer i samband med en investering som upplöses i samma takt som värdet på anläggningstillgången.
Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade
Övergripande mål är de resultat för verksamheten kommunen vill uppnå inom en fyra års period.
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