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Beslutande
Ledamöter
Katja Larsson (S)
Christer Swahn (SD)
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Tjänstgörande ersättare

Tore Nilsson
Jan Hansson § 38
Alit Kaja

Jan Hansson § 37
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§ 31
Tilläggslista
3. KS/2019:73
Interpellationer och enkla frågor
___
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§ 32
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats
Kommunfullmäktige utser Katja Larsson (S) och Christer Swahn (SD) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Justeringen äger rum i Medborgarhuset tisdagen den 21 maj 2019.
___

Justerandes sign.
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§ 33
Interpellationer och enkla frågor
Föreligger enkel fråga från Jan Hansson (S) till socialnämndens ordförande Sara Vestering (M) om det
kommunala pensionärsrådet. Frågan besvaras.
___
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§ 34
Ansökan om anslag för 2020 - kommunrevisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja revisionens budgetäskande för år 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium bereder enligt fullmäktiges arbetsordning revisorernas budget inför beslut i kommunfullmäktige.
Revisorerna ansöker för 2020 års budget om anslag motsvarande 2019 års nivå, d.v.s. 1 024 600 kr med
uppräkning enligt gällande konsumentprisindex.

Beslutsunderlag
Revisorernas budgetskrivelse för 2020
___
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§ 35
Uppföljningsrapport 1-2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2019 bevilja ett tillfälligt anslag till utbildnings- och kulturnämnden om 1 500 tkr som kompensation för ökade hyreskostnader inom gymnasieverksamheten,
att utbildning- och kulturnämndens underskott inom gymnasieverksamheten på grund av volym- eller
prisförändringar ska stämmas av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på
grund av volymförändringar,
att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att genomföra upprättad handlingsplan samt följa upp föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 2019,
att under 2019 bevilja ett tillfälligt anslag om 4 500 tkr till socialnämnden som kompensation för nämndens prognostiserade underskott avseende verksamheten för ensamkommande flyktingbarn,
att uppdra åt socialnämnden att komplettera upprättad handlingsplan med ytterligare åtgärder,
att socialnämndens handlingsplan ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen månatligen från och med juni månad 2019,
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belysningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,
anslå medel för belysningsåtgärder längs Ligusterstigen motsvarande 160 tkr,
att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om övergångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 18 februari 2019, § 35,
att anslå medel för ett nytt övergångsställe vid Lyckö äng motsvarande 200 tkr,
att anslå medel för förstärkt belysning längs med övergångsstället vid Lyckö äng motsvarande 80 tkr,
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta trygghetsskapande åtgärder genom att stärka belysningen längs
kommunens gång- och cykelvägar, ökad kamerabevakning samt ökad klottersanering,
att anslå 900 tkr i investeringsmedel för belysningsåtgärder och kameraövervakning,
att under 2019 bevilja ett tillfälligt anslag till kommunstyrelsen om 100 tkr för klottersanering,
att samtliga ovanstående investeringar finansieras genom att kommunens likvida medel minskar,
att medel för ökade driftsramar för nämnderna ska tas ur den centrala posten för oförutsedda kostnader,
samt
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att lägga uppföljningsrapport 1-2019 till handlingarna.
___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 omfattande sammanfattande
ekonomisk plan för 2019, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar omdisponeringar av
schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en
finansieringsanalys.
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 91,7 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en ökning med 17,1 mnkr vilket i sin helhet beror på att årets resultat i större utsträckning än 2018 beräknas påverkas av jämförelsestörande poster. Exklusive dessa jämförelsestörande
poster prognostiseras resultatet uppgå till 42,1 mnkr.
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är en försämring med 9,3 mnkr jämfört med 2018.
Detta trots en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i år beräknas öka
med 5,1 %. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre jämfört med föregående år är att verksamhetens
nettokostnader beräknas öka med 6,4 %, vilket i reella termer innebär att nettokostnaderna ökar 10 mnkr
mer än intäkterna från skatter och statsbidrag.
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 20,1 mnkr högre än budgeterat. Detta
beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 17,7 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som
intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna förväntas öka med 2,4 mnkr.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 73
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-30
Uppföljningsrapport 1-2019
Beslut kommunstyrelsen 2019-01-07, § 11, E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp
E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp
Beslut kommunstyrelsen 2019-02-18, § 35, E-förslag – Nytt övergångsställe Lyckö Äng
E-förslag om nytt övergångsställe Lyckö Äng
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Beslutsida 1 av 2

10
KS/2019:169-042

§ 36
Årsredovisning 2018
Beslut
Beslut – kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av årets resultat reservera 1,9 mnkr till resultatutjämningsfonden.
att bevilja överföring till 2019 års budget av uppkomna budgetavvikelser med totalt -1 249 tkr, avseende


Kommunstyrelsen, 251 tkr
varav:
100 tkr till fortsatt arbete för Kronetorpsområdet och fyra spår
100 tkr för utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg
51 tkr för återbetalning av ej förbrukat bidrag från Delmos



Utbildnings- och kulturnämnden, -500 tkr



Socialnämnden, -1 000 tkr

Beslut – godkännande av årsredovisningen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen, samt
att Katja Larssons (S) förord skall fogas till den tryckta versionen av årsredovisningen.

Beslut – fråga om ansvarsfrihet och kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder för 2018 års verksamhet, samt
att begära att samarbetsnämnden för löneservice senast 2019-11-30 till kommunfullmäktige rapporterar
vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister som konstaterades i revisorernas granskning.

Jäv
Ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i fullmäktiges behandling eller beslut avseende revisionsberättelse eller ansvarsfrihet för den nämnd eller styrelse som de innehaft uppdrag i under år
2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Beslutsida 2 av 2

Kommunfullmäktige utser Inger Borgenberg (S) att i Katja Larssons (S) ställe justera protokollet i den- 11
na del.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för 2018 samt förslag till dispositioner. Årets resultat uppgår till 74,6 mnkr.
Från kommunrevisionen föreligger revisionsberättelser för år 2018. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna och dess ledamöter i kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, samt överförmyndaren. Revisionen tillstyrker vidare att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns.
De av samarbetskommunerna utsedda revisorerna för de gemensamma nämnderna, löneservice- ochITnämnden, tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för dessa.
Revisorerna för löneservicenämnden bedömer dock inte att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Man bedömer också att nämndens interna
kontroll inte varit fullt ut tillräcklig. Mot bakgrund av detta riktar revisorerna en anmärkning mot samarbetsnämnden för löneservice.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01, § 44
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Revisionsberättelse för år 2018
Revisorernas redogörelse för år 2018
Granskning av bokslut och årsredovisning för år 2018
Revisionsberättelse för IT-nämnden
Revisionsberättelse för löneservicenämnden
___
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§ 37
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Spillepeng
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del bevilja styrelsen i Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning, samt
att för sin del fastställa resultat- och balansräkning för Stiftelsen Spillepeng per den 31 december 2018.

Jäv
Margareta Abelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets hantering.

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Spillepeng har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Stiftelsen anhåller om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31
december 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsen Spillepengs stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-30, § 75
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Spillepeng, inklusive revisionsberättelse
___
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§ 38
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp (Finsam)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp,
samt
att för sin del bevilja ledamöterna i styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp ansvarsfrihet
för 2018 års förvaltning.

Jäv
Inger Borgenberg (S) och Bo Lindquist (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets hantering.

Ärendebeskrivning
Från det finansiella samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreligger årsredovisning för 2018 års
verksamhet. Årets resultat exklusive eget kapital uppgår till -835 103 kr. Utgående fritt eget kapital uppgår till 1 709 338 kr.
Revisorerna bedömer sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen, med undantag för att
Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts, samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-30, § 76
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, inkl. revisionsberättelse och revisionsrapport
___
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§ 39
Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd,
samt
att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Jäv
Hans-Åke Mårtensson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets hantering.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd översänder årsredovisning för år 2018 för godkännande av kommunfullmäktige.
Redovisningen redogör för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året, med
fokus på uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och framtida frågor, samt förbundets ekonomiska resultat och ställning.
Den 1 januari 2018 trädde en förändrad organisationsmodell i kraft, med syfte att skapa större tydlighet,
fördela ut mandat i olika delar av organisationen, och att krympa avståndet mellan medarbetare och närmaste chef. Det ekonomiska resultatet för år 2018 är ett överskott på 807 tkr. Årsredovisningen har
granskats av förbundsrevisorerna, vars revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprättas under mars månad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-01, § 59
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning
Protokollsutdrag från förbundsdirektionen
___
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§ 40
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, enligt i
ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger reviderat förslag till reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun utifrån ny lagstiftning.
Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft (2018:2088) och därmed upphävs den gamla tobakslagen (1993:581). Kommunfullmäktige delegerar ärenden enligt tobakslagen till socialnämnden. Enligt den
nya tobakslagen tillkommer handläggning för tillstånd för tobaksförsäljning för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 78
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Förslag till reviderat reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022 (förslaget reviderat av förvaltningen efter arbetsutskottets sammanträde)
___
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§ 41
Revidering av parkeringsprogram för Burlövs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras för ytterligare utredning p.g.a. oklarheter avseende vad som i programmet
avses med ”maximalt” respektive ”rekommenderat” avstånd.

Ärendebeskrivning
Lars Johnson (M) föreslår att kommunfullmäktige föreslås ändra parkeringsprogrammet för Burlövs kommun,
antaget av kommunfullmäktige 2016-03-21, § 41, på sådant sätt att maximalt gångavstånd till parkering
för boende bestäms till 300 meter.

Yrkanden
Katja Larsson (S), med instämmande av Lars-Erik Wollmér (S), Vlado Somljacan (MP) och Bo Lindquist (V)
yrkar att ärendet p.g.a. oklarheter avseende vad som i programmet avses med ”maximalt” respektive
”rekommenderat” avstånd.
Rolf Hagmann (SD) yrkar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons (S) m.fl. yrkande om återremiss mot Rolf Hagmanns (SD) yrkande om
att avgöra ärendet vid sammanträdet, och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns
(SD) yrkande. Votering begärs och verkställs.
Fullmäktige beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för att avgöra ärendet vid sammanträdet, nejröst för återremiss.
Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Katja Larsson (S)
Christer Swahn (SD)
Lars Johnson (M)
Hans-Åke Mårtensson (S)
Tore Nilsson (SD)
Nils Holmqvist (M)
Inger Borgenberg (S)
Alit Kaja (L)
Justerandes sign.

Ja

Nej

Avstår
x

x
x
x
x
x
x
x
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Emma Lindvall (V)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Amelie Gustafsson (M)
Margareta Abelsson (S)
Ingvar Olsson (SD)
Vlado Somljacan (MP)
Bengt Åström (S)
Carl Ahrling (M)
Roland Bäck (SD)

Ruth Palm (SD)
Lars-Erik Wollmér (S)
Bo Lindquist (V)
Vlasta Ekman (S)
Ella Hollsten (SD)
Sara Vestering (M)
Naim Skenderi (S)
Fredrik Jörgensen (C), ordf.
Mats Hedenström (SD)
Patrik Selimson (M)
Selvete Murtezi (S)
Jonas Lyberg (S)
Birna Nilsson (SD)
Leif Westin (M)
Anders Brännström (L)
Petra Ekström (S)
Ove Johansson (MP)
Laila Knudsen (SD)
Philip Maughan (V)

Beslutsida 2 av 2
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Lisbeth Jensen (S)
Håkan Dahlgren (M)
Kristoffer Daag (L)

2019-05-20
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Med 23 ja-röster mot 18 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med Katja Larssons (S) yrkande genom s.k. minoritetsåterremiss.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-06
___
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BURLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Beslutsida 1 av 1
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§ 42
Delgivningar
Föreligger följande delgivningar:

1. KS/2019:342
Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice 2018, 2019-03-18
2. KS/2019:343
Uppföljning av granskningar genomförda 2017
3. KS/2018:508
Beslut SN 2019-04-23 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4-2018
4. KS/2018:508
Beslutsrapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4-2018
5. KS/2019:19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Anders Kreutz (V)
Fullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.
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