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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:455-251

§ 158
Försäljning av fastigheten Arlöv 3:32, Segedals industriområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat köpeavtal.

___

Ärendebeskrivning
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i norr och 
Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till försäljning. 
Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande detalj-
plan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den sista obebyggda 
och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld och byggnation pågår 
eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i ena hörnet 
vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två sidor. Mot gamla Se-
gevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig att behålla. En ca åtta meter 
bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också användningen. Fastigheten föreslås försäljas för 
850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksam-
hetsmark vid de senaste försäljningarna i området.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-06

1/2

 KS/2017:455-251

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

Kommunstyrelsen 

Markförsäljning Segedals industriområde

Sammanfattning
På Segedals industriområde finns idag en mindre kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till 
försäljning. Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva den för byggnation enligt 
gällande detaljplan. Fastigheten är ca 2 300 m² stor och är den sista fastigheten i området. Res-
ten av området är redan såld och byggnation pågår på fastigheterna. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten försäljes för 850 kronor per m² mark, 
vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksamhetsmark vid de 
senaste försäljningarna i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat 
köpeavtal.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-11-06 KS/2017:455-251 2/2

Redogörelse för ärendet
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i 
norr och Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar 
till försäljning. Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande 
detaljplan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den 
sista obebyggda och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld 
och byggnation pågår eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i 
ena hörnet vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två 
sidor. Mot gamla Segevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig 
att behålla. En ca åtta meter bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också använd-
ningen. Fastigheten föreslås försäljas för 850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som 
politiskt beslutats om för försäljning av verksamhetsmark vid de senaste försäljningarna i områ-
det.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen; utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:16-106

§ 159
Delårsrapport 2 ‒ Räddningstjänsten Syd 2019

Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbundet står 
inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt som skatteunder-
laget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti 
indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av medlemsavgiften för 2020. Direktionen 
fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 8,6 
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten måste 
vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för att få en ekono-
mi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommunerna innebär en an-
strängd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och några avgörande förstärkningar 
av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-11

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2019:16-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Rickard Brinck 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: rickard.brinck@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2-2019 ‒ Räddningstjänsten Syd

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbun-
det står inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt 
som skatteunderlaget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra med-
lemsforum i slutet av augusti indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av 
medlemsavgiften för 2020. Direktionen fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under 
hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott 
på 8,6 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 
0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten 
måste vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för 
att få en ekonomi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommu-
nerna innebär en ansträngd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och 
några avgörande förstärkningar av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från Räddningstjänsten Syd till 
handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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Inledning 

Precis som årets första tertial så har den andra präglats mycket av arbetet med ett nytt arbetstidsavtal och schema 

för den operativa verksamheten, liksom av arbetet med risk, - områdes- och scenarioanalyser inför ett nytt 

handlingsprogram. Viktiga arbeten för att bädda för en fungerande verksamhet framöver, både internt och mot 

invånarna. Både på kort och lång sikt.  

I en omställning av schema och bekymmersam ekonomi präglas förstås planeringshorisonten av osäkerhet. Vad 

kan vi planera in och inte? Vad kan vi ta på oss? Vad ska vi fortsätta med, vad ska vi prioritera bort och vad 

måste komma till? Förändringar tenderar att alltid skapa oreda och oro, och av naturliga skäl måste vissa saker 

avstanna för att ge plats för det nya. Men återigen visar organisationen prov på en imponerande tålighet och 

tilltro till det vi försöker åstadkomma, och gör sitt bästa för att upprätthålla verksamheten i gränslandet mellan 

gammalt och nytt, nu och sen.  

Det syns också i delårsredovisningen. I allt väsentligt lyckas vi väl och håller budget. Vi har återigen haft problem 

med att nå upp till våra mål för antal tillsynsbesök, men det har sin förklaring i både brist på utbildad personal 

och i att den tillsyn vi utför allt oftare rör komplexa och tidskrävande objekt. Samtidigt vet vi att vi är träffsäkra i 

vår tillsyn (väldigt hög andel genererar någon typ av åtgärd eller föreläggande) och att vi gör stor nytta med 

denna myndighetsutövning.  

Vi fortsätter också att möta våra invånare med utbildningar och olika informationsinsatser i så hög omfattning vi 

förmår. Under sommaren gjordes t. ex många informationsinsatser med fokus på att förebygga 

drunkningsolyckor.  

Operativt har vi under tertialen prövats bland annat av den omfattande vindsbranden på Hästhagen i Malmö; en 

långdragen, krävande och kostsam insats som vi bedömer att vi -med bistånd från räddningstjänster runt 

omkring- klarade bra, men som vi valt att låta andra utvärdera och säkert har mycket att lära av framöver. 

Även den senaste tidens sprängningar och skjutningar som just nu ligger högt upp på den nationella politiska 

agendan, påverkar och prövar oss. Den mycket tragiska skjutningen på Sergels väg kom till oss som ett larm om 

pågående dödligt våld och prövade för en stund vår beredskap för att mentalt och praktiskt hantera ett sådant 

scenario. Det understryker vikten av att fortsätta utveckla och öva denna förmåga, inte minst tillsammans med 

ambulans och polis. 

Det står klart, både av våra riskanalyser och av vår upplevda vardag, att riskbilden förändras. Vi måste förändras 

med den, både avseende förmåga, avseende dimensionering och avseende intern organisation för att hantera en i 

vissa avseenden alltmer osäker arbetsmiljö. Vi har redan ställt om organisationen i stora delar, men utmaningar 

kvarstår. Och vi jobbar oförtrutet på, för att på bästa sätt kunna hjälpa och rädda dem vi är till för.  

 

 

 

Linda Kazmierczak 

förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelse 

I början av året fick förbundet en ny direktion. Vissa ledamöter och ersättare finns kvar från förra direktionen 

och vissa är helt nya. För att introducera den nya direktionen genomfördes en utbildningsdag och en dag när 

direktionen åkte runt i vårt förbund för att bekanta sig med vår verksamhet och träffa några av våra medarbetare. 

Ytterligare introduktionsaktiviteter är inplanerade under hösten. 

I april månad deltog förbundet i släckningsarbetet i Hästveda i samband med skogsbränderna där. Vi bistod med 

operativ bemanning i form av ledning och övrig brandpersonal. I maj deltog vi i en större kemolycka med 

utsläpp av farliga ämnen i Staffanstorp. I juni hade vi i Malmö en större bostadsbrand som krävde stora resurser 

från förbundet och förstärkning från andra räddningstjänster. 

Under tidig vår inledde vi dialog med medlemskommunerna om 2020 års medlemsavgift som ett underlag till 

rambudget för perioden 2020–2022. Förbundet står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar med ökade 

kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Samtidigt ser medlemskommunerna generellt stora 

ekonomiska utmaningar, bland annat i att antalet barn och äldre fortsätter att öka. Sveriges Kommuner och 

Landsting bedömer också att den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och att skatteunderlagets 

utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti indikerade 

medlemmarna en begränsad uppräkning av medlemsavgiften inför 2020 och att ytterligare eventuella tillskott får 

vänta till 2021. Direktionen kommer att besluta om rambudget och medlemsavgift under hösten 2019.  

Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram har under våren haft fokus på dialog med våra 

medlemskommuner och på att arbeta fram underlag. Dessa underlag till handlingsprogrammet består av 

riskanalys, omvärldsanalys, områdesanalys och scenarioanalys och en förmågebeskrivning. Underlagen och vad 

de säger om hur vi behöver dimensionera vår verksamhet framöver, operativt och förebyggande, har diskuterats 

med medlemskommunerna i augusti. Arbetet fortsätter under hösten samtidigt som det är viktigt att 

handlingsprogrammets ambitioner står i överensstämmelse med förbundets ekonomiska förutsättningar.  

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår samverkan med andra aktörer för att klara vårt uppdrag bättre och 

använda samhällets samlade resurser på ett optimalt sätt. I linje med det fortgår utvecklingen av samverkan med 

övriga räddningstjänster i Skåne, och inom Område Syd i synnerhet, bland annat kopplat till vårt RC-samarbete. 

Även samverkan med Polisen Region Syd har fortsatt utvecklas. Samverkan sker också inom kris- och 

olyckskommunikation, både lokalt och regionalt. I det förebyggande arbetet i kriskommunikationsnätverk (med 

exempelvis Länsstyrelsen) delar vi erfarenheter kring inträffade händelser och planerar för synkade budskap inför 

kommande risker/händelser. Denna samverkan är värdefull och hjälper oss även vid större händelser eller 

insatser där vi med redan etablerade kontakter snabbt och effektivt kan inhämta information och skapa samlade 

lägesbilder, men också få hjälp via samverkansaktörer att nå ut med information och budskap till medborgare 

och media.  

I maj genomfördes första delen i den regionala totalförsvarsövning som hålls samman av Länsstyrelsen, med 

ledningsgrupp och delar av arbetsutskottet. Internt har ett omfattande arbete bedrivits för att skapa tydligare 

stabsstrukturer för hantering av större händelser och påfrestningar på organisationen.  
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Måluppfyllelse - Effektmål och indikatorer 

Förändringar som påverkat vår inrapportering av operativa händelser 

På begäran av MSB har Sveriges räddningstjänster sedan 2016 förändrat sin inrapportering till MSB, från 

insatsrapport till händelserapport. Räddningstjänsten Syd övergick till den nya inrapporteringen i slutet av 2017, 

vilket har inneburit stora förändringar. Vissa klassningar av händelser har försvunnit och andra har kommit till 

eller förändrats. Övergången har inneburit problem med viss förlorad information som gör att vissa av måtten i 

delårsrapporten inte är helt jämförbara med föregående år.  

Effektmål 1 - Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka. 

Det trygghetsskapande arbetet är något som vi ständigt utövar vid våra informationsinsatser, utbildningar och i 

vårt stöd till drabbade när olyckan inträffar. Under året har vi bland annat arbetat med community that care 

(CTC). CTC är ett övergripande system för preventionsarbete baserat på lokal samverkan där vi är en aktör av 

många samverkansparter. Här samverkar vi bland annat kring trygghetsskapande aktiviteter.  

Tryggheten ska öka 

Med vår information ska individen känna ökad trygghet  

När olyckan har hänt ska den drabbade känna trygghet 

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 1 i huvudsak uppfylls, trots att mätproblem föreligger. Detta genom att 

trygghetsaspekten vävs in i våra olika aktiviteter. 
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Effektmål 2 - Antalet bränder och andra olyckor ska minska. 

I delårsredovisningarna redovisas indikatorerna som faktiska tal under effektmål 2. Vid helårsredovisningen 

kommer även antal händelser per 1000 invånare att anges. Siffror inom parentes är jämförelsesiffror från delår 2 

2018. 

Tabell 1. I tabellen finns de händelser som Räddningstjänsten Syd varit på inom vårt geografiska område under delår 2 2019 samt 2018. 

Indikatorerna redovisas i fet stil med faktiska tal. 

ANTAL HÄNDELSER 

TILL OLYCKOR 2019 2018 

Brand i byggnad 356 408 

-          bostad 217 230 

Brand ej i byggnad 458 663 

Trafikolyckor 471 489 

Övriga olyckor 341 395 

Delsumma olyckor 1 626 1 955 

      

TILL ANDRA HÄNDELSER 2019 2018 

Automatlarm ej brand gas 1 166 1 196 

Övriga larm utan tillbud 302 272 

Sjukvårdslarm 269 314 

Övriga insatser 114 218 

Delsumma övriga insatser 1 951 2 000 

Utryckningar totalt 3 577 3 955 

Bränder 

Brand i bostad. Enligt händelserapporterna minskade bostadsbränderna jämfört med föregående år, se tabell 1. 

Arbetet ute på distrikten med uppföljning efter bostadsbränder har stannat av. Här behöver vi ta ett omtag och 

distrikten behöver ta tillbaka ansvaret och systematiseringen av uppföljningar efter händelse.  

Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar. Antalet bränder kopplat till ett skolområde är lägre än på 

flera år. Vi har 36 bränder rapporterade där 21 (40) är brand i byggnad och 15 (20) bränder på skolområdet. 

Samtliga kommuner har bränder såväl i byggnaden som ute på skolgården, förutom Burlöv där det inte varit 

någon brand under perioden.  

Samhällssäkerhet arbetar med informationsinsatser mot skolorna och genomför tillsyn. Distrikten bevakar 

händelser bland annat genom samverkansmöten som Örat mot marken och SNÖ.  

Trafik 

Antalet trafikolyckor, 471 stycken, har minskat något jämfört med föregående år då vi hanterade 489 olyckor 

(tabell 1). Under perioden finns det två personer som är rapporterade omkomna i trafikolyckor i våra 

medlemskommuner.  

Vi har lämnat ut underlag till Transportstyrelsen för ett regeringsuppdrag som de utreder. I detta uppdrag har de 

till uppgift att se om olika typer av lastbilar hamnar mer frekvent i vissa typer av olyckor. Resultat från studien 

inväntas.  
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Övrigt 

Vattensäkerhet:  Under året har vi haft 18 drunkningsolyckor/tillbud, 16 i Malmö samt 2 i Lund. 

Självmord/självmordsförsök: Detta är en ny händelsekategori som finns inlagd från MSB. Under året har vi 

rapporterat 68 händelser under denna händelsetyp. Självmord/självmordsförsök hamnar dock under andra 

händelsetyper som brand, trafikolycka och drunkning, vilket gör att självmord/självmordsförsök inte kommer 

fram i den data vi tittar på. De tre stotrstadsräddningstjänsterna tittar på denna frågan och har även lyft den med 

MSB om hur vi ska rapportera och följa upp denna händelsekategori. Vi vill ha en så heltäckande bild som 

möjligt, så att vi kan samverka med andra aktörer och arbeta förebyggande för att förhindra att dessa händelser 

inträffar.  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 2 i huvudsak uppfylls, då vi ser en minskning av antalet olyckor och händelser 

jämfört med föregående år.  

 

Effektmål 3 - Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.  

Vi vill att så många som möjligt ska kunna förebygga bränder och andra olyckor. När branden inträffar vill vi att 

individen ska kunna agera, antingen genom att släcka eller begränsa branden.  

Öka kunskapen om brandskydd i organisationer och företag 

Denna indikator ligger under ett av våra utvecklingsuppdrag och vi har inte underlag att mäta den.  

Brandens omfattning ska minska över tid 

Detta är en indikator vi inte kan säkerställa då klassningen har ändrats detta delår. Vi jobbar med att få fram 

siffror som vi kan säkerställa framöver.  

Vi ska nå riskgrupper och anpassa vårt budskap 

Den tredje indikatorn är inriktad på att vi ska nå riskgrupper i våra medlemskommuner med ett anpassat 

budskap. Målet är att vi ska nå 20 % av dem vi möter med riktat budskap.  

Under perioden har vi nått 24 142 personer genom extern utbildning, informationsinsatser och hembesök. 19 % 

av de vi mött har varit i våra riskgrupper, främst barn och unga men även äldre. De anpassade hembesöken har 

stannat av och vi har endast mött 40 personer genom denna aktivitet. Vi genomför främst händelsebaserade 

hembesök, men under sommaren har även en informationssatsning gjorts på Strandhem i Bunkeflostrand. Vi har 

under perioden mött 712 personer genom hembesök.  

Myndighetsutövning och tillståndshantering för brandfarliga och explosiva varor  

Vi upprättar fler förelägganden och förbud än någonsin och många är förenade med vite. Det är en följd av att vi 

strävar efter att göra tillsyn där behovet är som störst och för att uppnå rättelse. Vi arbetar 

myndighetsgemensamt för att komma åt olovlig verksamhet och händelsebaserat för att följa upp brister vi har 

fått till oss via tips från allmänheten eller andra delar av vår verksamhet, t.ex. via operativa insatser. Planerade 

LSO-tillsyner har huvudsakligen skett på nattklubbar, skolor, flerbostadshus och vård- eller 
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gemensamhetsboenden av olika slag. Tillsyner enligt LBE har fokuserat på verksamheter som saknar tillstånd för 

hantering eller genomförts i syfte att följa upp villkor som har ställts i samband med tillståndsgivningen.  

Intäkterna ligger ca 2 miljoner under budget för perioden En anledning till detta kan vara att vi har ett nytt 

avgiftssystem för tillsynerna. Systemet innebär att vi har fasta avgifter för olika verksamheter där vi genomför 

tillsyn istället för att se till faktisk nedlagd tid. Eftersom vi genomför tillsyner där det ger mest effekt blir 

tillsynerna komplicerade och tidskrävande och ofta behöver de hanteras i en överklagandeprocess. För att kunna 

öka antalet tillsyner pågår just nu en intern tillsynsskola där tre nya tillsynsförrättare förväntas tillträda i 

november.  

Tabell 2. Faktarutan ger en bild över antalet tillsyner, enligt LSO och LBE och hur dessa resulterar i föreläggande och förbud, i många fall 
förenade med vite.  

MYNDIGHETSUTÖVNING TILLSYN LSO/LBE 

  2019 2018 

Tillsynsbesök 385 375 

Föreläggande 86 70 

Förbud 30 21 

Beslut med vite 31 15 

 

Intäkterna från tillståndshanteringen för explosiv eller brandfarlig vara ligger över budget. Vi hanterar inkomna 

tillståndsansökningar och i de fall ansökningarna inte kompletteras med nödvändiga uppgifter eller det saknas 

förutsättningar för att bevilja tillstånd sker avskrivningar, avvisningar eller avslag (26 st under perioden 2019 

jämfört med 23 st under 2018). Tillsynerna som görs på tillståndslösa verksamheter resulterar ofta i en 

inkommen ansökning, vilket till viss del kan förklara det ökade antalet tillståndsansökningar. Just nu pågår en 

intern tillståndsskola för att utbilda fler tillståndshandläggare. 

Tabell 3. Faktarutan visar inkomna tillståndsansökningar för brandfarliga och explosiva varor. 

MYNDIGHETSUTÖVNING TILLSTÅND 

  2019 2018 

Inkomna ansökningar 117 99 

Beviljade tillstånd 89 73 

Utredningar och lärande 

Uppdrag pågår för att genomlysa och utveckla arbetet inom olycksundersökning med målet att bidra till ett ökat 

lärande både internt och externt. Under året har det skett förändringar i arbetsgruppen. En olycksutredare har 

slutat och två nya är under introduktion. Det kan förklara att antalet förundersökningar har minskat. Arbetet 

med att skriva sakkunnigutlåtanden vid förfrågan har fortsatt haft prioritet. 

Tabell 4. Antalet förundersökningar, sakkunnigutlåtande, fördjupade olycksundersökningar samt uppföljning av brand i bostad till MSB:s 
databas.  

FÖRDJUPADE UNDERSÖKNINGAR 

  2019 2018 

Förundersökningar 40 72 

Sakkunnigutlåtande 27 15 

Uppföljning brand i bostad MSB 0 26 

 

Uppföljningen efter brand i bostad med rapportering till MSB är pausad. Avstämning med andra 

räddningstjänster i Sverige gällande deras framtida hantering ska göras och därefter fattas ett beslut internt om 

vår eventuella fortsatta medverkan.    
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Utöver utredningarna i tabellen har det färdigställts en fördjupad olycksutredning med fokus på byggnadstekniskt 

brandskydd. Handläggande brandingenjörer medverkade i utredningen. Olycksutredare har även deltagit i tre 

insatsutvärderingar som har färdigställts under delåret.  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 3 delvis uppfylls. Förbundet måste utveckla formerna för det förebyggande 

arbete gällande särskilt riskutsatta samt myndighetsutövning. 

 

Effektmål 4 - Vi ska vara snabba och effektiva 

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba ingripanden och effektiva insatser. Vid en olycka ska 

den drabbade personen själv kunna agera och vi ska vara snabba och effektiva. Detta följer vi upp med tre 

indikatorer. 

Vi ska vara snabbt framme på olycksplats 

Den första indikatorn säger att vi ska vara på olycksplats inom 10 minuter vid 90 % av Prio 1-olyckor. Efter 

övergången till verksamhetssystemet Daedalos kan vi dock inte längre bryta ut Prio 1-olyckorna. Under delåret 

nådde vi fram inom 10 minuter till 83 % av alla olyckor (2018 88%). Vid omräkning enligt system från tidigare år 

ökar denna siffra med 3–4 procentenheter när man bryter ut Prio 1-olyckorna från alla olyckor, vilket skulle 

medföra att vi hade en framkomstsiffra på ca 86 %.  

Vid en olycka ska vi vara effektiva 

När vi väl är framme ska vi vara effektiva och här gäller det händelser där vi kan göra skadeavhjälpande insatser 

på liv, miljö och egendom. Vårt mål är att vi ska avsluta räddningsinsatsen inom 25 minuter efter framkomst vid 

LSO-olyckor. Under delår 2 avslutar vi inom 25 minuter i 48 % av fallen (2017: 57 %, siffra från 2018 saknas). 

Med vårt nya inrapporteringssystem (Daedalos) kan vi redovisa denna siffran igen, något vi inte kunde göra 

motsvarande delår 2018.  

Annan person hanterar olyckan 

För att begränsa olyckan är det viktigt att även någon annan än vi agerar och i tredje indikatorn för detta 

effektmål mäter vi andras agerande. Målet för 2019 är att någon annan agerar innan vi anländer vid 45 % av 

händelserna. Under delåret hanterades 30 % av byggnadsbränderna av annan person innan vår framkomst (2018: 

32 %).  

Bedömning av måluppfyllelse 

Förbundet bedömer att effektmål 4 delvis uppfylls. Samtliga mätetal ligger nära målen och eftersom vissa 

mätproblem föreligger ryms resultatet inom felmarginal. 
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Inriktningar för utveckling av verksamheten 2019 

I årets verksamhetsplan presenteras tre inriktningar vi ska fokusera på för att utveckla vår verksamhet. Nedan 

presenteras hur arbetet går.  

Lärande  

Nästan samtliga enheter/distrikt har rapporterat att aktiviteter sker inom området. Exempel på detta är 

utveckling av rutiner inom ekonomi, utveckling av olycksutredningsarbetet genom att t ex utveckla kontaktytor 

internt, delta i stabsarbete vid insatser, utveckling av arbete inom staben och pilotdistrikt inom AAR (After 

Action Review). För att komma vidare i arbetet behövs ett strategiskt beslut. 

Tydlig prioritering av våra förebyggande insatser 

Prioriteringar av tillsyn och remisshantering med mera görs veckovis av funktionschefer på samhällssäkerhet för 

att vi ska bli mer träffsäkra i vår hantering och nyttja våra resurser på effektivaste sätt.  

Utveckling av krisstöd  

Breddaktivitet avseende krisstöd är ej framtagen eller planerad. Förslaget är att vi istället för att genomföra något 
halvplanerat under resursbrist i slutet av 2019, istället planerar för en breddaktivitet som genomförs först 2020. 

Internt har SALT-verksamheten stärkts genom strukturering av arbetet och genomtänkta aktiviteter. Det finns 
en samordningsgrupp som arbetar aktivt med utveckling av arbetssätt, samverkan och uppföljning. Antalet 
samtal är något färre jämfört med föregående år.  

 

  

20



 
 

 

 12 (27) 

 

Inriktningar för utveckling internt samt stödjande mål 

Nedan presenteras de områden som valts ut för att under 2019 utveckla vår organisation. Här beskrivs även hur 

vi ligger till inom våra stödjande målområden.  

Fortsatt utveckling av ledarskap och kultur  

Under 2019 har den gemensamma utvecklingen av ledarskapet fortsatt genom GUL (Gemensam Utveckling av 

Ledarskapet). Dagarna leds av förbundsdirektören och temat är ledarskap. Tillfällena ägnas åt dialog kring 

förväntningar på hur ledarskapet ska utövas, gemensamma utmaningar och fokusområden samt individuella 

utmaningar och ambitioner. Kontexten är vårt uppdrag och verksamhetens utmaningar.  

Under hösten kommer ett tema handla om ledarskapets roll och ansvar kopplat till mångfald, affärsnytta och en 

inkluderande arbetsplats. GUL-tillfällena kompletteras av stödjande insatser som genomförs av HR i form av 

konkreta verktyg för att lösa personalrelaterade frågor. 

Ledningssystem och kvalitetssäkring  

Vi har tagit ett omtag i vår beslutshanteringsprocess för att göra våra beslut mer spårbara och på ett bättre sätt  

dokumentera de beslut som tas. Kommunikation tillsammans med staben för verksamhetsutveckling har skapat 

en tydlig och användarvänlig struktur för våra styrande dokument, som nås från intranätets huvudmeny. Alla 

dokument har setts över och en betydande rensning har gjorts för att det ska vara enkelt att hitta rätt. 

Medarbetarna kan nu välja att söka efter dokumenttyp eller utifrån ett visst verksamhetsområde.  

Säkerhet 

Arbetet med kontinuitetshanteringen framskrider enligt plan. Arbetet har involverat hela ledningsgruppen och 

staben håller i uppdraget. Säkerhetslösning för dokumentation är utredd och förväntas vara helt på plats under 

december 2019. 

Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och åtgärder kopplat till denna fortskrider.  

Utveckla uppföljning av verksamheten  

Vårt nya verksamhetsprogram Stratsys är på plats och vi arbetar bland annat med att hitta rätt målformuleringar 

på aktiviteter och att systematisera vår uppföljning i systemet. 

Öka tillgängligheten för dem vi är till för  

Vår skyltning vid och på våra stationer är nu monterade och klara för att välkomna och hänvisa besökare rätt. 

Under sommaren har vi arbetat med att förbättra informationen som ges om vår verksamhet och våra 

medarbetare i vår telefonväxel. Detta arbetet fortsätter under hösten. I vår tillståndsverksamhet har vi arbetat 

med att effektivisera rutinerna genom att förtydliga våra blanketter för att förenkla och förkorta 

handläggningstiderna för den som söker tillstånd.  
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Fortsatt jämställdhetsintegrering för jämställd medborgarservice 

En analys av fattade beslut ska göras ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kunskapen om vårt ansvar 

för en jämställd medborgarservice ska öka och ingå som tema i den gemensamma utvecklingen av ledarskapet. 

Planering för aktiviteter pågår.  

Kompetens 

Kompetenssystemet SABA är i drift för medarbetare i den operativa verksamheten och används regelbundet i 

samband med inläsning av material och utbildningar. Efterfrågan av filmat material har ökat och 

kommunikatörerna har producerat flertalet interna utbildningsfilmer för operativ personal. Att filma är ett 

effektivt och pedagogiskt sätt att visa och förklara komplicerat innehåll. Filmerna kan återanvändas och finns 

alltid tillgängliga för medarbetarna.  

Nästa steg är att hitta rutiner och utlokalisera administrationen av systemet till varje verksamhetsdistrikt. För 

övriga enheter pågår arbetet med att lägga information i SABA. Det görs återkommande avstämningar och 

uppdateringar med respektive chef. Utbildning kring systemstöd för planering av den individuella 

kompetensutvecklingen är under planering. 

Kommunikation och varumärke  

En webbaserad bildbank köptes in under våren där vi på ett effektivt sätt kan kategorisera våra 

verksamhetsbilder som vi sedan använder vid informationsaktiviteter, i rekryteringar, annonsering, nyheter, i 

utbildningsmaterial med mera.  

Intresset att besöka oss är stort, och under våren har vi välkomnat allmänheten genom att arrangera öppet hus på 

flera brandstationer. Vi har även genomfört en förskolevecka där vi bjuder in hundratals förskolebarn och 

informerar dem om bland annat brandrisker i hemmet och om yrket som brandman. 

Under sommarmånaderna genomförde vi informationsaktiviteter och besöker lokala bad och stränder. Vår 

information fokuserade på badsäkerhet och att genom kunskap, känna trygghet vid vatten. Våra sommarbudskap 

fanns också på storbildsskärmar runt om i Malmö, i våra digitala sociala kanaler med mera. Till barnen delade vi 

ut en egenproducerad målarbok med illustrationer skapade av en brandman hos oss. 

För den yngre generationen planerade och spelade vi, tillsammans med SVT Barnkanalen, in Lilla Brandstyrkan – 

en serie där sex barn fick genomgå en miniutbildning för att bli brandmän.  

I år deltog vi och fanns representerade vid fyra olika Pride-tåg; Lund, Malmö, Köpenhamn och Stockholm. Genom 
vårt deltagande i Pride visar vi tydligt vårt ställningstagande att vi är en räddningstjänst för alla.  
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Medarbetare  

Lönebildning 

Årets löneöversyn har med vissa undantag löpt enligt tidplan. Tjänstemannaförbundens löner betalades ut i maj 

medan löneförhandlingarna med Kommunals drog ut på tiden. Lönerna för Kommunals avtalsområde betalades 

ut i augusti månad. Den genomsnittliga löneökningen hamnade på 2,93%.  

Rekrytering 

Första månaderna i delårsperioden präglades av flera externa rekryteringar till exempel brandman, 

nämndsekreterare och tillsynsförrättare. För perioden 1 maj till 31 augusti har vi haft övervägande interna 

rekryteringar. Dessa har innefattat intresseanmälan till förmågegrupp räddning, funktionschef teknik, 

intresseanmälan till operativ dagtidsstyrka och gruppchefstjänster. Vikariat som tekniker är externt utannonserat. 

De tjänster som är tillsatta är förmågegrupp räddning samt funktionschef teknik. Övriga rekryteringar pågår 

fortfarande.  

Gällande avgångar för delår 2 är det sex egna uppsägningar med anledning av pensionsavgångar, motsvarande 

siffra för 2018 var fyra. 12 avgångar är av egen begäran, motsvarande siffra för samma period 2018 var 16. De 

verksamhetsområden som har berörts är den operativa verksamheten, RIB, verksamhetsstöd, samhällssäkerhet 

samt staben.  

Tabell 5. Här visas antalet anställda på Räddningstjänsten Syd. Förkortningarna är bm: brandman; sl: styrkeledare; yb: yttre befäl; ib: inre 

befäl; lb: larmbefäl; gc: gruppchef.. Inom parantes är siffor för 2018.  

PERSONALEN I SIFFROR 

  Kvinnor Män   Totalt 

Dagtidspersonal 48 63  111 (104) 

Operativ personal (bm, sl, yb, ib, lb, gc) 20 211  231 (242) 

Räddningspersonal i beredskap (RIB) 6 114  120 (130) 

SUMMA 2019 74 388   462 

SUMMA 2018 75 401   476 

Sjukfrånvaro 

Statistiken visar en ökning av den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående period för 2018. Ökningen rör 

både kvinnor och män men där man kan se att männens sjukfrånvaro ökat i snabbare 

takt.  Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat sen föregående period men sjukfrånvaron upp till 60 

dagar har ökat vilket bland annat tillskrivs förslitningsskador med operationer till följd.  Sjukfrånvaron ligger 

fortfarande lågt jämfört med offentlig sektor generellt.   

Tabell 6. Sjukfrånvaron från delåret visas och där siffran från 2018 finns med som referenssiffra.  

SJUKFRÅNVARO TOTALT 

  2019 2018 

Kvinnor 4,9 4,7 

Män 4,1 3,5 

Totalt 4,3 3,7 
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Uppdrag 

Uppdragen syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen utgår från de 

utvecklingsområden som definieras i Handlingsprogram 2016–2019. Följande uppdrag är aktuella för året: 

Tabell 7. Beskrivning över utveckling och nuläge för våra uppdrag från handlingsprogrammet. 

 

 

UPPDRAG KOMMENTAR  

Operativ 
utveckling 

Utredning av geografisk placering av resurser pågår. Förmågegrupper har 

formats och det arbetas nu löpande med dessa frågor. 

 

Semiprofessionella 
och frivilliga 

Distrikt Eslöv har utsett en kontaktperson så att arbetet med att få till 

samarbete med frivilliga ska kunna återupptas. 

 

Lärande 
organisation 

Detta finns integrerat i vårt dagliga arbete. Specifika insatser är gjorda gällande 

bland annat  utveckling av rutiner inom ekonomi, utveckling av 

olycksutredningsarbetet (genom att t ex utveckla kontaktytor internt), delta i 

stabsarbete vid insatser, utveckling av arbete inom staben, pilotdistrikt inom 

AAR. 

 

Tillsynsuppdraget Uppdraget är inne i en implementeringsfas där många delar är på plats. Med 

organisationsförändringen, där vi samlat alla handläggare och tillsynsförrättare 

inom samma enhet, har vi fått en bättre gemensam syn och hantering av 

ärenden och bedömningar i förbundet. Vi har exempelvis ett mer pricksäkert 

urval av våra tillsyner och vi kvalitetssäkrar våra bedömningar genom bland 

annat en granskningsgrupp. Vi arbetar uppdragsbaserat där vi utser en grupp 

som under en avgränsad period arbetar med tillsyn enligt tydliga ramar och som 

avslutas med en utvärdering och erfarenhetsåterföring.  

 

Automatiska 
brandlarm 

 

Omställning av automatlarmfunktionen är genomförd i enlighet med beslut. 

Arbete fortgår med att effektivisera inom funktionen och justera metoder och 

arbetssätt. 

 

SUMMERING Våra uppdrag har arbetats igenom under handlingsprogramsperioden och de 

allra flesta är implementerade i vår dagliga verksamhet.  
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Ekonomi  

Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos 

Den ekonomiska redovisningen påverkas av den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen som gäller 

från den 1 januari 2019 genom att delar av förbundets kortfristiga placeringar vid bokslutstillfällen ska redovisas 

till verkligt värde, till skillnad mot tidigare principer som utgick från lägsta värde av anskaffnings- eller 

marknadsvärde. Det är posterna finansiella intäkter och kostnader samt resultat som påverkas i resultaträkningen. 

De poster som påverkas i balansräkningen är kortfristiga placeringar och eget kapital. Vid bedömningen av 

balanskravsresultat ska dessa värdeförändringar bortses ifrån, vilket framgår av balanskravsredovisningen nedan. 

I budgeten för 2019 har inte hänsyn tagits till de nya redovisningsreglerna. 

Verksamhetens resultat efter årets första åtta månader är ett överskott på 8 602 tkr och ett positivt 

balanskravsresultat på 4 465 tkr, vilket ska ställas i relation till det budgeterade periodresultatet med ett 

underskott på 185 tkr. Avvikelser finns bland såväl intäkter som kostnader och dessa kommenteras under 

respektive avsnitt. 

För år 2019 som helhet prognostiseras ett överskott på 4 200 tkr och ett balanskravsresultat på 0 tkr vilket är i 

linje med årets budgeterade 0 resultat. 

Större avvikelser finns såväl bland intäkter som kostnader och dessa kommenteras under respektive avsnitt. 

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat 

BALANSKRAVSUTREDNING (BELOPP TKR) 

  Delår jan-aug Prognos 2019 

Resultat enligt resultaträkningen 8 602 4 200 

Avgår reavinster inventarier        -139         -200 

Avgår icke realiserad värdeförändring för finansiella placeringar - 3 998 -4 000 

BALANSKRAVSRESULTAT 4 465 0 

 

Balanskravsresultatet för perioden är liksom prognosen för helåret positivt. Detta innebär att förbundet lever 

upp till balanskravet. Förbundets övriga mål för god ekonomisk hushållning bedöms i stort kunna infrias. 

Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgår under årets första åtta månader till 5 101 tkr fördelat på program och licenser 133 

tkr, räddningsutrustning 1 246 tkr, övriga inventarier 1 710 tkr, lokalrelaterade investeringar 1 856 tkr och fordon 

156 tkr. 

Bland större lokalrelaterade investeringar finns automatiskt brandlarm till brandstationerna i Lund och 

Löddeköpinge samt fortsatta säkerhetshöjande åtgärder. Vidare har en ny anläggning för slangtvätt inköpts. 

Investeringsutgifterna för år 2019 beräknas uppgå till ca 9 000 tkr vilket ska ställas i relation till total tillgänglig 

investeringsresurs för året på 11 400 tkr. En viss eftersläpning, leveransförseningar och inte minst ett utdraget 

upphandlingsförfarande bidrar till att avvikelsen mot tillgänglig investeringsresurs uppkommer.  
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Placeringar och likviditet 

Förbundets pensionsmedel är placerade i värdepapper i överensstämmelse med beslutad policy. Den 31 augusti 

var totalt ca 110 mnkr placerade fördelade på aktier 12 mnkr, fonder 15 mnkr och 83 mnkr obligationer och 

räntebevis. Det totala marknadsvärdet på balansdagen uppgick till ca 116 mnkr. Beräknad årsavkastning avseende 

räntor och utdelningar på värdepappersportföljen uppgår för närvarandetill ca 2,9 %. 

I dagsläget har förbundet ingen överskottslikviditet placerad kortfristigt på fasträntekonton.  

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter för årets första åtta månader uppgår till 218 390 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse 

på 1 958 tkr. Positiv avvikelse finns bland automatlarm där en ny avgiftsmodell införts från 1 juli. Vidare har 

intäkterna för operativa insatser ökat genom nya samverkansavtal och några större insatser utanför 

förbundsområdet. Olika bidragsintäkter har också ökat jämfört med budget. Tillsynsintäkterna understiger 

budget beroende på lägre bemanning och mer komplicerade tillsynsärenden. 

Årsprognosen för verksamhetens intäkter hamnar på totalt 327 700 tkr mot budgeterade 

324 649 tkr. I årsprognosen återfinns ett icke budgeterat bidrag från Malmö stad på 1 700 tkr inom ramen för 

satsningen Tryggare Malmö. Detta bidrag täcker till delar den negativa avvikelsen på tillsynsintäkter. Övriga 

avvikelser följer i stort delårsresultatet. Övrig försäljning blir lägre än budget då viss tjänsteförsäljning utförs i 

mindre omfattning. 

Personalkostnader 

De totala personalkostnaderna för delårsperioden uppgår till 150 751 tkr jämfört med för perioden budgeterade 

149 166 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 1 585 tkr. Ökade lönekostnader jämfört med budget samt extra 

kostnader för att säkerställa sommarens operativa bemanning bidrar till avvikelse. De redovisade 

pensionskostnaderna är lägre för perioden jämfört med budgeterade. 

För 2019 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till 229 200 tkr jämfört med budgeterade 223 471 tkr, 

vilket ger en negativ avvikelse på 5 729 tkr. I avvikelsen finns ökade lönekostnader som beskrivs i delårsutfallet 

samt en större brandmannarekrytring där 20 nya brandmän anställts. De kommer att påbörja sin anställning och 

introduktion under oktober månad. Rekryteringen görs för att ersätta avgångar samt säkerställa förbundets 

operativa förmåga.  

Övriga driftkostnader 

Utfallet för övriga driftskostnader uppgår för åtta månader till totalt 57 769 tkr jämfört med budgeterade 62 033 

tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 4 264 tkr. Positiva avvikelser finns bland köpta tjänster, fordon, 

lokaler samt utbildning och konferenser. I avvikelsen ligger främst att kostnaderna beräknas uppstå senare under 

året. Den största enskilda avvikelsen avser de beräknade ökade hyreskostnaderna för den om- och tillbyggda 

brandstationen Jägersro, där i budgeten en tidigare inflyttning under året antagits. Negativa avvikelser finns bland 

materiel och information samt för komplettering av sjukvårdsmateriel.   

Helårsprognosen för övriga driftskostnader uppgår för 2019 till 91 200 tkr jämfört med budgeterade 93 050 tkr, 

vilket ger en positiv avvikelse på 1 850 tkr. På årsbasis är det lägre hyreskostnad avseende Jägersro brandstation 

genom senare inflyttning i de ombyggda delarna, senarelagda leveranser av vissa fordon samt att 

personutbildning i större grad genomförs i egen regi.   
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Ökade kostnader finns för köpta operativa tjänster och inköp av materiel. Vidare finns ökade kostnader för resor 

och övriga kostnader som är projektrelaterade och i sin tur täcks av projektbidrag. 

Avskrivningar 

Utfallet för avskrivningar är på 4 813 tkr mot budgeterade 5 400 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 587 tkr.  

Årsprognosen för avskrivningar är ett utfall på 7 400 tkr vilket ska jämföras med budgeterade 8 100 tkr.  

Bidragande orsaker till avvikelserna är senarelagda investeringar och senare färdigställande av vissa investeringar. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår totalt till 6 301 tkr jämfört med budgeterade 2 275 tkr, vilket ger en positiv 

avvikelse på 4 026 tkr. Avvikelsen beror uteslutande på effekten av de nya redovisningsreglerna med värdering 

till verkligt värde för vissa av förbundets kortfristiga placeringar i värdepappersportföljen. Värdejustering för icke 

realiserad värdeökning har skett med totalt 4 035 tkr för perioden avseende finansiella intäkter. 

För 2019 som helhet beräknas de finansiella intäkterna uppgå till 7 400 tkr mot budgeterade 3 412 tkr, vilket ger 

en positiv avvikelse på 3 988 tkr. I avvikelsen ingår icke realiserad värdejustering med ca 4 000 tkr enligt de nya 

redovisningsreglerna. 

De redovisade finansiella kostnaderna uppgår för perioden till 2 756 tkr mot budgeterade 2 293 tkr, vilket ger en 

negativ budgetavvikelse på 463 tkr. I avvikelsen ingår främst något högre periodiserad räntekostnad på 

förbundets pensionsskuld avseende indexering med 307 tkr samt negativ icke realiserad värdejustering på 

kortfristiga placeringar med 37 tkr. 

För 2019 som helhet beräknas de finansiella kostnaderna, där den uteslutande delen är posten för uppräkning av 

pensionsskulden, totalt uppgå till 3 100 tkr mot budgeterade 3 440 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på totalt 

340 tkr. 
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Resultaträkning med prognos 

 

 

Tertialuppföljning jan-aug 2019 Not Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

Belopp tkr helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Verksamhetens intäkter  

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 1 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Övriga intäkter 2 37 482 24 987 26 945 1 958 24 021

Summa verksamhetens intäkter 324 649 216 432 218 390 1 958 210 979

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 3 -223 471 -149 166 -150 751 -1 585 -149 475

Övriga driftskostnader 4 -93 050 -62 033 -57 769 4 264 -56 323

Avskrivningar -8 100 -5 400 -4 813 587 -4 631

Verksamhetens nettokostnad 28 -167 5 057 5 224 550

Finansiella intäkter 3 412 2 275 6 301 4 026 4 120

Finasiella kostnader -3 440 -2 293 -2 756 -463 -2 235

Resultat före extraordinära poster 0 -185 8 602 8 787 2 435

Periodens resultat 0 -185 8 602 8 787 2 435

 

  

Helårsprognos Not Budget Prognos Avvikelse

Belopp tkr helår helår helår

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag 1 287 167 287 167 0

Övriga intäkter 2 37 482 40 533 3 051

Summa verksamhetens intäkter 324 649 327 700 3 051

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 3 -223 471 -229 200 -5 729

Övriga driftskostnader 4 -93 050 -91 200 1 850

Avskrivningar -8 100 -7 400 700

Verksamhetens nettokostnad 28 -100 -128

 

Finansiella intäkter 3 412 7 400 3 988

Finansiella kostnader -3 440 -3 100 340

Resultat före extraordinära poster 0 4 200 4 200

 

Årets resultat 0 4 200 4 200
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Balansräkning 

 

 

 

Belopp tkr Not 2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 568 725 753

Maskiner och inventarier 29 978 29 532 28 596

Summa materiella anläggningstillgångar 30 546 30 257 29 349

Omsättningstillgångar

Fordringar 5 15 553 25 121 17 276

Kortfristiga placeringar 6 113 286 91 795 106 151

Kassa och bank 23 255 31 907 25 818

Summa omsättningstillgångar 152 094 148 823 149 245

Summa tillgångar 182 640 179 080 178 594

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid periodens början 16 192 15 385 15 385

Periodens resultat 8 602 807 2 435

Summa eget kapital 24 794 16 192 17 820

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 111 037 108 378 108 207

Summa avsättningar 111 037 108 378 108 207

Skulder

Långfristiga skulder 7 152 184 200

Kortfristiga skulder 8 46 657 54 326 52 367

Summa skulder 46 809 54 510 52 567

Summa eget kapital och skulder 182 640 179 080 178 594
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Kassaflödesanalys 

 

 

Belopp tkr jan-aug Helår jan-aug

2019 2018 2018

Tillförda medel

Resultat efter finansiella poster 8 602 807 2 435

Justering för av- och nedskrivningar 4 813 6 995 4 631

Justering för korrigering verkligt värde kortfristiga placeringar -3 998 982 -1 397

Utrangerat under perooden 0 0 0

  

Ökning/ minskning avsättningar 2 659 7 096 6 925

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 076 15 880 12 594

Ökning/ minskning kortfristiga fordringar 9 568 -8 878 -1 033

Ökning/minskning kortfristiga placeringar -17 494 6 956 -5 020

Ökning/ minskning kortfristiga skulder -7 669 1 323 -636

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 519 15 281 5 905

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -133 -243 -135

Investering i materiella anläggningstillgångar -4 968 -8 222 -5 058

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 101 -8 465 -5 193

Finansieringsverksamheten

Ökning/ minskning av långfristiga skulder -32 -83 -68

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 -83 -68

Periodens kassaflöde -8 652 6 733 644

Likvida medel vid periodens början 31 907 25 174 25 174

Likvida medel vid periodens slut 23 255 31 907 25 818

Förändring av likvida medel -8 652 6 733 644
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Noter och redovisningsprinciper  

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad enligt den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

som ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. För förbundets del innebär detta att vissa av förbundets 

kortfristiga placeringar vid balanstillfällena ska värderas till verkligt värde jämfört med tidigare då värdering 

skedde till lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde. Omräkning har skett av jämförelsetal till de nya 

principerna. För eget kapital vid årsskiftet 2018-12-31 uppkommer dock ingen differens med anledning av de nya 

principerna.  Samtliga belopp, om inget annat anges, är i tkr. 

Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-april jan-aug 2018

Medlemsavgifter 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Tilläggsuppdrag 0 0 0 0 0

Summa 287 167 191 445 191 445 0 186 958

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Medlemsavgifter 287 167 287 167 0

Tilläggsuppdrag 0 0 0

Summa 287 167 287 167 0
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Not 2 Övriga intäkter 

 

 

Not 3 Personalkostnader 

 

 

 

 

 

 

 Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Tillståndshantering 1 250 833 1 027 194 707

Tillsyn 6 015 4 010 1 920 -2 090 1 943

Automatlarm 14 800 9 867 10 883 1 016 9 055

Operativa insatser 5 137 3 425 5 065 1 640 3 872

Extern utbildning 6 200 4 133 4 109 -24 3 602

Hyresintäkter 2 045 1 363 1 543 180 1 368

Övrig försäljning 1 268 845 757 -88 605

Övriga bidrag 767 511 1 641 1 130 2 869

Summa 37 482 24 987 26 945 1 958 24 021

 Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Tillståndshantering 1 250 1 450 200

Tillsyn 6 015 2 900 -3 115

Automatlarm 14 800 16 500 1 700

Operativa insatser 5 137 6 400 1 263

Extern utbildning 6 200 6 200 0

Hyresintäkter 2 045 2 220 175

Övrig försäljning 1 268 940 -328

Övriga bidrag 767 3 923 3 156

Summa 37 482 40 533 3 051

 Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

Löner och ersättningar 154 235 103 192 106 079 -2 887 101 805

Soc avg o pensionskostnad 69 236 45 974 44 672 1 302 47 670

Summa 223 471 149 166 150 751 -1 585 149 475

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

Löner och ersättningar 154 235 159 600 -5 365

Soc avg o pensionskostnad 69 236 69 600 -364

Summa 223 471 229 200 -5 729
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Not 4 Övriga driftskostnader 

 

 

Not 5 Fordringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Budget Redovisat Avvikelse Redovisat 

helår jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2018

IT, radio o telekommunikation 8 005 5 337 5 257 80 4 873

Köpta tjänster 11 223 7 482 7 065 417 6 674

Maskiner och inventarier 4 122 2 748 2 700 48 2 181

Fordon 15 370 10 247 9 810 437 10 337

Materiel och information 7 994 5 329 5 435 -106 4 850

Fastigheter och lokaler 37 232 24 821 23 174 1 647 22 977

Utbildning och konferenser 4 047 2 698 1 277 1 421 1 595

Representation och personalvård 2 948 1 965 1 648 317 1 572

Resor och övriga kostnader 2 109 1 406 1 403 3 1 264

Summa 93 050 62 033 57 769 4 264 56 323

Budget Prognos Avvikelse

helår helår helår

IT, radio o telekommunikation 8 005 8 100 -95

Köpta tjänster 11 223 11 400 -177

Maskiner och inventarier 4 122 4 400 -278

Fordon 15 370 15 000 370

Materiel och information 7 994 8 200 -206

Fastigheter och lokaler 37 232 35 900 1 332

Utbildning och konferenser 4 047 3 100 947

Representation och personalvård 2 948 2 800 148

Resor och övriga kostnader 2 109 2 300 -191

Summa 93 050 91 200 1 850

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Kundfordringar 5 388 5 089 1 878

Övr korfristiga fordringar 1 096 2 129 3 190

Förutbetalda kostnader 8 209 12 090 10 606

Upplupna intäkter 860 5 813 1 602

Summa 15 553 25 121 17 276
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Not 6 Kortfristiga placeringar 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder 

 

 

Not 8 Kortfristiga skulder 

 

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Aktier 11 955 11 955 11 922

Aktier värdereglering verkligt värde 2 506 275 1 397

Bokfört värde 14 461 12 230 13 319

Marknadsvärde 14 461 12 230 13 319

Fonder 15 000 0 0

Fonder värdereglering verkligt värde 509 0 0

Bokfört värde 15 509 0 0

Marknadsvärde 15 509 0 0

Obligationer 58 268 58 796 73 818

Räntebevis 25 048 22 026 19 014

Värdereglering lägsta värde 0 -1 257 0

Bokfört värde 83 316 79 565 92 832

Marknadsvärde 86 141 79 565 94 189

Totalt bokfört värde 113 286 91 795 106 151

Totalt marknadsvärde 116 111 91 795 107 508

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Investeringsbidrag RC Hyllie 2 643 2 643 2 643

Avgår ackumulerad avskrivning -2 491 -2 459 -2 443

Totalt långfristig skuld 152 184 200

2019-08-31 2018-12-31 2018-08-31

Leverantörsskulder 5 656 12 914 8 784

Övr korfristiga skulder 4 630 3 806 3 876

Upplupna kostnader 34 945 36 579 33 391

Förutbetalda intäkter 1 426 1 027 6 316

Summa kortfristiga skulder 46 657 54 326 52 367
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Driftsredovisningar – internredovisning 

I budgetmodellen för 2019 har samtliga intäkter och kostnader fördelats med ett totalt budgeterat resultat om 0 

tkr i enlighet med beslutad rambudget. 

Utfall januari – augusti 2019 

 

Den positiva budgetavvikelsen inom förbundsledningen beror på ökade bidragsintäkter, lägre pensionskostnader, 

senarelagda driftskostnader samt ökade finansiella intäkter kopplat till marknadsvärderingen av vissa kortfristiga 

placeraringar. 

För verksamhetsstöd handlar budgetöverskottet primärt om senarelagda driftskostnader samt lägre 

hyreskostnader och avskrivningskostnader. 

Insats och lednings samlade budgetunderskott består främst av ändrad hantering av automatlarmsintäkter där 

dessa till ökad del redovisats under distrikten. I övrigt mindre avvikelser. 

Samhällssäkerhets samlade budgetunderskott är kopplat till minskade personalkostnader för perioden kopplat till 

högre vakansgrad och senarelagda övriga driftskostnader. Tillsynsintäkterna är lägre än budget. 

Distriktens sammanlagda budgetunderskott beror på ökade personalkostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter Kostnader

Nettokostnad exkl 

medlemsavgift

Del av medlems- 

avgift och

 tilläggsuppdrag

 

Resultat

Netto- 

budget

Periodens 

budget- 

avvikelse

Förbundsledning 6 878 -9 199 -2 321 11 684 9 363 515 8 848

Verksamhetsstöd 2 347 -62 864 -60 517 63 080 2 563 -81 2 644

Insats och ledning 8 678 -22 118 -13 440 11 519 -1 921 -97 -1 824

Samhällssäkerhet 7 156 -16 125 -8 969 8 752 -217 -130 -87

Distrikten 8 187 -105 783 -97 596 96 410 -1 186 -392 -794

Summa 33 246 -216 089 -182 843 191 445 8 602 -185 8 787
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Prognos helårsutfall 2019 

 

 

Förbundsledningens budgetöverskott avser främst av ökade bidragsintäkter, lägre pensionskostnader samt ökade 

finansiella intäkter kopplat till nya värderingsprinciper. 

Verksamhetsstöds överskott avser lägre kostnader för lokaler och fordon samt att avskrivningarna blir lägre.  

Insats och lednings budgetöverskott består främst av ökade operativa intäkter och bidrag. 

Samhällssäkerhets samlade budgetunderskott är marginellt. Minskade tillsynsintäkter vägs till del upp av ej 

budgeterade, bidragsintäkter avseende Trygg Malmö med 1 700 tkr samt lägre personalkostnader. 

Distriktens samlade budgetunderskott avser främst ökade personalkostnader avseende den operativa 

bemanningen av brandmän, styrkeledare och gruppchefer. 

  

 

Intäkter Kostnader

Nettokostnad exkl 

medlemsavgift

Del av medlems- 

avgift och

tilläggsuppdrag Resultat

Netto- 

budget

Års Budget- 

avvikelse

Förbundsledning 8 344 -16 534 -8 190 16 699 8 509 0 8 509

Verksamhetsstöd 3 374 -95 430 -92 056 94 681 2 625 0 2 625

Insats och ledning 18 795 -33 847 -15 052 17 383 2 331 0 2 331

Samhällssäkerhet 12 402 -25 679 -13 277 13 258 -19 0 -19

Distrikten 5 018 -159 410 -154 392 145 146 -9 246 0 -9 246

Summa 47 933 -330 900 -282 967 287 167 4 200 0 4 200
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:734-701

§ 162
Fastställande av uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i Burlövs 
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling enligt i ärendet redovisat förslag.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S) och Kent Wollmér (S).

___

Ärendebeskrivning
I enlighet med verksamhetsplan 2019 – kommunledningsförvaltningen ska en uppförandekod implemen-
teras. Syfte och mål är att införa större fokus på hållbar upphandling. 

En uppförandekod ska vara ett styrdokument för leverantörer som producera varor och tjänster till Bur-
lövs kommun. Uppförandekoden ska tydliggöra hur Burlövs kommun främjar hållbar utveckling genom att 
varor och tjänster är producerade och bedrivs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 

Uppförandekoden ska gälla i de fall där inte svensk lagstiftning har företräde.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till uppförandekod.

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Förslag till uppförandekod
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-28

1/1

DIARIENUMMER 
KS/2019:734-701 

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Mari Stanfield 
Telefon: 040-625 68 40 
E-post: mari.stanfield@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av uppförandekod för socialt ansvarsfull 
upphandling

Sammanfattning
 I enlighet med verksamhetsplan 2019 – kommunledningsförvaltningen ska en uppförandekod 
implementeras. Syfte och mål är att införa större fokus på hållbar upphandling. 

En uppförandekod ska vara ett styrdokument för leverantörer som producera varor och tjänster 
till Burlövs kommun. Uppförandekoden ska tydliggöra hur Burlövs kommun främjar hållbar ut-
veckling genom att varor och tjänster är producerade och bedrivs under hållbara och ansvarsful-
la förhållanden. 

Uppförandekoden ska gälla i de fall där inte svensk lagstiftning har företräde.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till uppförandekod.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling enligt i ärendet redovisat för-
slag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Förslag till uppförandekod

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
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DIARIENUMMER
KS/2019:734-701 

Uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i 
Burlövs kommun
Fastställd av XX åååå-mm-dd, § xx

Burlövs kommun strävar efter att bedriva en verksamhet så att den främjar hållbar utveckling. I en-
lighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara 
och ansvarsfulla förhållanden.

Vi förväntar oss att leverantören respekterar uppförandekoden och att de gör sitt yttersta för att 
uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta bör ske genom dialog, 
transparens och ett öppet samarbete mellan Burlövs kommun och leverantören, vilket gynnar båda 
parter. 

Uppförandekoden gäller i de fall där inte svensk lagstiftning har företräde.

Varor och tjänster som levereras till Burlövs kommun ska vara framställda under förhållanden som 
är förenliga med: 

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
 ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 
 FN:s barnkonvention, artikel 32 
 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
 den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i 

tillverkningslandet. 
 den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
 FN:s deklaration mot korruption.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
Leverantören ska stödja och respektera mänskliga rättigheter 

Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom 
den egna verksamheten och i leverantörskedjan. 

Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Detta inkluderar även då leverantören underlåter att ställa frågor om kränk-
ningar av de mänskliga rättigheterna eller drar nytta av kränkningar som begås av någon annan. 

Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
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Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om 
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s 
barnkonvention 
Nedanstående är en redogörelse för Europeiska kommissionens text. 

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32) 

Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. 
Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), 
eller yngre än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år. 

Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under förutsättning att 
de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt. 

Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar 
i samråd med barnet och barnets familj. 

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 

Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och 
som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt 
fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att 
sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid. 

Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111) 

Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, 
utan innebär särbehandling på osakliga grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möj-
ligheter i verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, 
religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt 
engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma. 

Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sex-
uella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma tra-
kasserier i verksamheten. 

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98) 

Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade 
samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbets-
givare och arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares (och arbets-
givarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att 
förhandla kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leveran-
tören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor 
utan negativa konsekvenser. 

Lagstiftning 
Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de bedriver sin verk-
samhet. 

Löner och arbetstider 

Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska ver-
ka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den natio-
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nellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Övertidsersättning ska betalas ut och tydligt specificeras i lö-
nebeskedet. 

Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga grän-
serna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid. Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledig-
het och föräldraledighet ska ersättas i enlighet med nationell lagstiftning. 

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170) 

Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats 
som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas 
mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Ar-
betstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbets-
miljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. 

Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brand-
säkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, till-
handahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättill-
gänglig på arbetsplatsen. 

Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte vara blockerade. Utrymningsöv-
ningar och testning av brandlarm ska genomföras regelbundet. 

Miljö 
Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljö-
lagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leve-
rantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och 
utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produk-
ter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer. 

FN:s deklaration mot korruption 
Leverantören ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersätt-
ning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan 
otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet. 

Leverantören ska inte direkt eller indirekt begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning 
eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut. 

Efterlevnad 
Öppenhet i leverantörskedjan krävs för att kunna garantera att uppförandekoden efterlevs. För att 
följa upp detta kan Burlövs kommun genom Hållbarhetskollen, som bedrivs av Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav. 

Uppdatering 
Denna uppförandekod kommer att uppdateras om och när det är relevant. 
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Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:734-701
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik -
Dokumentansvarig Utvecklingschef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:771-172

§ 163
Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs kommuns arbete med 
krisberedskap

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbe-
redskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäktige.

___

Ärendebeskrivning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för kom-
munens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inrikt-
ning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska beslutas av kommunfull-
mäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för 
den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige 
delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbered-
skap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens reglemente.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-16

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:771-172

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

Kommunstyrelsen 

Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs 
kommuns arbete med krisberedskap

Sammanfattning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskom-
melse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument 
för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska 
beslutas av kommunfullmäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrel-
sen fastställde styrdokumentet för den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen före-
slår därför att fullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs 
kommuns arbete med krisberedskap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens regle-
mente.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete 
med krisberedskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäk-
tige.
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Redogörelse för ärendet
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskom-
melse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). Överenskommelsen reglerar uppgifter och ersättningen för kommunernas 
arbete med krisberedskap enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska kommunerna få 
ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför.

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument 
för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden.

Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för den förra mandatperioden den 5 december 
2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att 
fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisberedskap, samt att delegeringen 
införs i kommunstyrelsens reglemente

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare

Åsa Mikkelsen, säkerhetssamordnare

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:264-214

§ 165
Markanvisningstävling kvarteret Hanna

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen föreslås förklara beslutet omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun äger ett markområde längs Hantverkaregatan beläget precis vid Burlöv station. Områ-
det, som är cirka 4 000 m² stort, är obebyggt och har ett läge som är kollektivtrafiknära, gränsar till han-
del, har gångavstånd till skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. För att bebygga området på bästa sätt 
planerar kommunen, enligt kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 (KS/2019:627), att 
anordna en markanvisningstävling. 

En markanvisningstävling innebär att kommunen går ut till intresserade bolag och ber om att få förslag på 
hur området kan bebyggas. Bolagen tar fram en enkel skiss med beskrivning av hur just de tänker sig att 
området kan se ut. En jury bestående av politiker och tjänstemän utser sedan en vinnare. Med denna 
vinnare skriver kommunen ett avtal där vinnaren får ensamrätt att tillsammans med kommunen ta fram 
en detaljplan, köpa marken och sedan bebygga den. 

I budget 2020 har avsatts medel för att genomföra markanvisningstävlingen. Budgeten ska täcka eventu-
ell ytterligare utredning, eventuelle kostnader för juryarbete, konsult osv.

Kommunen har möjlighet att välja att inte genomföra tävlingen om förslagen inte anses tillräckligt bra.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-21
Förslag till ”Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna”
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-21

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:264-214

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

Kommunstyrelsen 

Godkännande av inbjudan till markanvisningstävling för 
kvarteret Hanna

Sammanfattning
Burlövs kommun äger ett markområde längs Hantverkaregatan beläget vid Burlöv station. Om-
rådet, som är cirka 4 000 m² stort, är obebyggt och har ett läge som är mycket kollektivtrafiknä-
ra, gränsar till handel och har gångavstånd till skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. För att 
bebygga området på bästa sättet har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att anordna 
en markanvisningstävling. Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävlingen har tagits fram där 
en samlad bedömning av gestaltning, hållbarhet och ekonomi föreslås utgöra de bedömnings-
kriterier som slutligen ger en vinnare. Kommunen skriver, efter det att en vinnare har utsetts, 
ett markanvisningsavtal med vinnaren, en detaljplan tas fram, marken säljs och en byggnad 
uppförs därefter.  En tidsplan för uppförande av byggnaden som följer utbyggnaden av stamba-
nan kommer vara ett av kraven. Medel har avsatts i budget 2020 för genomförandet av tävling-
en. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bilagt förslag till ”Inbjudan till Markanvisningstävling för kvarteret Hanna”.
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Redogörelse för ärendet
Burlövs kommun äger ett markområde längs Hantverkaregatan beläget precis vid Burlöv station, 
det gränsar mot stambanan, Hantverkaregatan, Stationstorget och Amerikansk motorimport. 
Området, som är cirka 4 000 m² stort, är obebyggt och har ett läge som är mycket kollektivtra-
fiknära, gränsar till handel, har gångavstånd till skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. För 
att bebygga området på bästa sättet har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att anord-
na en markanvisningstävling. En markanvisningstävling innebär att kommunen går ut till intres-
serade bolag och ber om att få förslag på hur området kan bebyggas. Bolagen tar fram en enkel 
skiss med beskrivning av hur just de tänker sig att området kan se ut. En jury bestående av poli-
tiker och tjänstemän utser sedan en vinnare. Med denna vinnare skriver kommunen ett avtal 
där vinnaren får ensamrätt att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan, köpa marken 
och sedan bebygga den. 

Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävlingen har tagits fram där en samlad bedömning av 
gestaltning, hållbarhet och ekonomi föreslås utgöra de bedömningskriterier som slutligen ger en 
vinnare. Inbjudan innehåller både förutsättningar för området och kommunen ska-krav men 
meningen med tävlingen är att få in idéer och lösningar som gör byggnationen till något unikt. 
Förslaget innebär att gestaltningen och hållbarheten bedöms som viktiga faktorer, vi önskar en 
byggnation på platsen som är både unik, med tanke på platsen, och användbar. Ekonomin är 
också viktig. Det ska vara ett projekt som är genomförbart både byggmässigt och ekonomiskt. I 
förslaget har därför försäljningspriset satts till ett minipris motsvarande 3 500:-/BTA. Priset är 
också ett kriterium vid bedömningen av vinnaren vilket innebär att det kan bli högre.

I budget 2020 har avsatts medel för att genomföra markanvisningstävlingen. Budgeten ska täc-
ka eventuell ytterligare utredning, eventuelle kostnader för juryarbete, konsult osv.

Kommunen har möjlighet att välja att inte genomföra tävlingen om förslagen inte anses tillräck-
ligt bra.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Eva Blosfeld

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-21
Förslag till ”Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna”

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen: planavdelningen och utvecklingsavdelningen
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1. Inbjudan

Burlövs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att utveckla och 
bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kommunen önskar 
en aktiv byggaktör som med egen drivkraft vill medverka i genomföran-
det. 

Tomten är unik i sitt läge centralt i Arlöv, kommunen och Öresundsregionen. Närmaste gran-
ne är Burlöv Centralstation som ger bra tillgång till kollektivtrafik och ett fantastiskt skyltläge. 
Kv. Hanna är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Krone-
torpstaden.

Tävlingsbidragen förväntas spegla det strategiskt viktiga läget. Kvarteret ska med attraktivitet 
och kvalitet i gestaltning och utformning ska stärka områdets identitet och bidra till en väl-
komnande entré samtidigt som det visar på långsiktig hållbarhet. 

Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och att för-
slaget därefter ska bearbetas i detaljplan till granskning och antagande.

Inbjudan och tävlingshandlingar finns även på www.burlov.se/markanvisningstavling 
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Kv. Hanna med omgivning enligt detaljplan för Burlöv Centralstation
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2. Markanvisningstävlingen

GATOR & 
TORG

KV. HANNA DETALJPLANEPROCESS UTBYGGNAD kv. HannaTÄVLING

PROJEKTERING, upphandling UTBYGGNAD

AVTAL

Stationstorget, Busshållplatser, Vändplats, GC-väg, Vånggatan

Vinnare i markanvisnings- 
tävlingen utses!

April 2020 April 2021
Antagande

Stationen 
öppnar!

Kv. Hanna 
färdigställt!

Markanvisningsavtal

2020 2021 2022 2023 2024

Syfte
Syftet med markanvisningstävlingen är att utse exploatör till kv. Hanna. Kommunens målsätt-
ning är att kv. Hanna ska vara föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett 
hållbart stadsbyggande.

Tävlingstomten
Tävlingstomten utgörs av del av fastigheten Tågarp 15:1, Tågarp 15:10 och Tågarp 21:37 och 
omfattar ca 3.500 m².

Den exakta och slutgiltiga avgränsningen för markköpet kommer att avgöras av hur det vin-
nande förslagets stadsstruktur ansluter till omgivande funktioner. Tävlingstomten gränsar 
mot Södra stambanan i norr, Stationstorget i öster, Hantverkaregatan i söder och en cykelba-
na som går ner mot stationtunneln i väster.

Detaljplanen för kv. Hanna har varit ute på samråd. Tävlingsvinnaren förväntas ta en aktiv del 
i det fortsatta planarbetet.

Arrangör
Markanvisningstävlingen arrangeras av Burlövs kommun.

Viktiga datum

2020-12-04  Tävlingen startar
2020-02-05  Sista dagen för inlämning av frågor
2020-02-19  Sista dag för inlämning av tävlingsförslag
Mars 2020                        Juryarbete
April 2020                         Besked till vinnare lämnas
2020-04-27  Markanvisningsavtal tecknas i Kommunfullmäktige 
   Vinnarförslaget och resultatet offentliggörs
Maj 2020  Startmöte inför granskningsskede av detaljplan
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3. Tävlingsområdet

Vision för Burlöv Centralstation
När ombyggnaden av Södra stambanan är klar i slutet av 2024 kommer Burlöv Centralstation 
få sexminuterstrafik och både Pågatåg och Öresundståg kommer att stanna vid stationen. 
År 2030 förväntas 6.000 personer per dag stiga av eller på tågen vid Burlöv Centralstation. 
Flera busslinjer kommer att stanna vid stationen och cykelvägen mellan Lund och Malmö går 
genom området.

Burlöv stationsområde är mer än en tågstation, det är en ny framsida och entré för hela Bur-
löv. En välkomnande entré som är trygg, enkel, trevlig och personlig med allmänna platser 
där folk vill vara. Här, i en god vardagsmiljö, sätts människan i centrum. Området ska inne-
hålla ett blandat bostadsutbud samt privat och offentlig service i bottenvåningarna. Gator 
och torg uppmuntrar till vistelse och fungerar som mötesplatser. Aktiva platser är också tryg-
ga platser. Platsen annonseras med höga hus, landmärken, i stationens omedelbara närhet. 
Gator, torg och nya hus är gestaltade med omsorg och hög kvalitet. 

Burlöv Centralstation är en stolthet för hela kommunen! 

EUROPA

KÖPENHAMN

VÄRLDEN

Öresundsmetro

BRUNNSHÖG

TRIANGELN

MALMÖ C

LUND C

NYHAMNEN

HYLLIE

NORDEN

Regionbuss

Regionbuss

LOMMA

STAFFANSTORP

VÄSTRA HAMNEN

Pendlarparkering BURLÖV C
ARLÖV 

Kronetorp

ÅKARP

Kv. Hanna

”Målet är att bygga en tät stad som är trygg, nära, grön, skön och ger liv och 
rörelse.” 

”Förtätningen bör utformas med hög arkitektonisk kvalité med uppfinningsrikt 
tillförande av stadsmässig grönska.” 

Framtidsplanen, Burlövs kommun (Aktualitetsförklarad 180502)

Burlöv C i regionen, kartunderlag från Region Skåne
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Stationstunneln, WSP

Stationsplatformen, WSP

Stationsplatformen, WSP

Kronetorpstaden, Nyréns

Bebyggelse vid Hannatorget, Brunnberg & Forshed

Hannatorget, Arkitema Architects

Stationstorget, Architema Architects

Stationstunneln, WSP Det nya badhuset, Liljewall arkitekter
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På gång i tävlingsområdet
Det händer mycket just nu i Burlöv och kommunen kommer att växa mycket framöver. I sta-
tionsområdet planeras ca 1.100 bostäder tillsammans med lokaler för olika verksamheter. 
Burlöv Center håller på att byggas om och mellan deras norra entré och tågstationen plane-
ras två nya torg, Stationstorget och Hannatorget. Kommunen planerar också för en pendlar-
parkering norr om tågstationen.

I stationsområdets förlängning, Kronetorpstaden, planeras ca 5.000 bostäder tillsammans 
med lokaler för olika verksamheter. Nya Burlövsbadet påbörjas snart och beräknas stå klart 
i början av 2022. När allt är på plats kommer det kunna ta emot 200.000 badgäster varje år. 
I anslutning till badet finns planer för parkeringshus och entrétorg. Detaljplanearbetet för 
en ny F-6-skola i Kronetorpstaden har påbörjats och en detaljplan för bostäder sydväst om 
Kronetorps gård beräknas antas under 2020. 

Söderut, i Arlöv, byggs nya bostäder längs Dalbyvägen och i framtiden kommer Sockerbruks-
området omdanas och få nytt innehåll, då sockerbolaget flyttar sin verksamhet.

Som navet mitt i denna utveckling ligger Burlöv Centralstation och kv. Hanna!
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E22
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Arlöv

Kv. Hanna

Industri,
Centrumverksamhet

Verksamheter 
Bostäder Handel

Handel

Bostäder

Bostäder, 
Parkeringshus
Två nya torg

Badhus

Nya busshållplatser
längs Lundavägen

Handel

Ny skola

Befintliga verksamheter
och bostäder

Kronetorp Park etapp I 
ca 350 bostäder

Kronetorp Park etapp II 
ca 600 bostäder

Förskola

Kronetorps gårdPendlar-
parkering

Färdig eller pågående byggnation

Plan som vunnit laga kraft

Pågående detaljplanearbete

Pågående planprogramsarbete

Översiktskarta som visar planer på gång i området
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5. Tävlingstomten

Burlöv Centralstation

Hantverkaregatan

Kv. Hanna

Burlöv Center

Vånggatan

Företagsvägen

Tävlingstomten
Tävlingstomtens avgränsning bestäms i kommande detaljplan och beror på det vinnande 
förslaget, men bedöms preliminärt till ca 3.500 m2.

Tävlingstomten gränsar mot Södra stambanan i norr, Stationstorget i öster, Hantverkaregatan 
i söder och en cykelbana som går ner mot stationtunneln i väster.

Pågående detaljplanering
Detaljplanen för tävlingstomten har varit ute på samråd, då som del av detaljplanen för Bur-
löv Centralstation. Till granskningsskedet togs tävlingskvarteret bort, för att återupptas efter 
markanvisningstävlingen. Detaljplanen för Burlöv Centralstation vann laga kraft 19 november 
2019 och finns att läsa på hemsidan, www.burlov.se/markanvisningstavling 

Tävlingsvinnaren förväntas ta en aktiv del i det fortsatta planarbetet för kvarteret. Preliminär 
tidplan för granskning är slutet av 2020 och antagande under våren 2021.

Ortofoto, kv. Hanna med omgivning
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10m 50m
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Kv. Hanna

Burlöv Centralstation
Tågarps plats

Stationstorget

Burlöv Center

Hannatorget

6. Tävlingsuppgiften

När Burlöv Centralstation får sexminuterstrafik år 2024 ska den som sti-
ger av mötas av en plats som utstrålar framåtanda, har vacker och funk-
tionell bebyggelse samt attraktiva, inbjudande och trygga allmänna plat-
ser. En växande stadsdel med stark identitet. 

Ny entré till Burlöv 
Tävlingsförslaget ska genom form och funktion förverkliga denna vision. Det ska stärka be-
fintliga värden och kvaliteter samtidigt som nya tillförs. På ett medvetet och stadsmässigt sätt 
ska förslaget möta sin omgivning och bidra med nya kvaliteter till stadens gemensamma ytor.  
Förslaget ska bidra till att Burlöv får en ny framsida och en välkomnande entré som är trygg, 
enkel, trevlig och personlig.

Läge
Tävlingsförslaget ska ta tillvara kvarterets strategiska läge i orten, kommunen och i regionen. 
Den nya bebyggelsen ska vara en ledstjärna för framtida utveckling och bebyggelse i stations-
området. Då tomten ligger exponerat mot både stationen och Burlöv Center ska gestaltning 
ske med hänsyn till kvarterets attraktiva och synliga läge och vara av hög kvalitet. På denna 
plats kan det finnas möjlighet till en högre byggnad, som kan bli ett landmärke för både sta-
tionsområdet och Burlöv i stort.

Axonometri över ”Detaljplan Burlöv C”
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Identitet
Stationsområdet och tävlingstomten har möjlighet att bli en av kommunens identitetsbärare. 
Det ska vara unikt för Burlöv men samtidigt ta avstamp i platsen och sammanhanget. Försla-
get ska visa hänsyn till befintlig bebyggelse som ingår i ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Förslaget ska upplevas som ett självklart tillägg till området samtidigt som 
det bidrar med något nytt som visar vad Burlöv kan bli och särskiljer sig från andra samtida 
områden.

Hållbarhet
Kommunen har en vision om att stationsområdet ska bli en hållbar stadsdel. Det stationsnära 
läget med tillgång till ny och befintlig service skapar mycket bra förutsättningar för en hållbar 
livsstil. Tävlingsförslaget ska utforska vad hållbara och klimatsmarta bostäder och verksam-
heter kan innebära och tydligt visa hur ambitionerna kan uppfyllas. 

Funktion
Tävlingskvarteret ligger strategiskt i ett område som ytterligare kommer att utvecklas som 
stadskärna och lokalt servicecentrum. Tävlingsförslaget ska ge förutsättningar för nya verk-
samheter och det bör finnas både lokaler och entréer i bottenvåningen. Det är särskilt viktigt 
mot Stationstorget. Torget sluttar ned mot stationstunneln, vilket innebär att den östra sidan 
av kvarteret bör innehålla hiss som nås via ett tillgängligt gångstråk. 

I övrigt ska tävlingsförslaget innehålla en blandning av verksamheter t.ex. kontor och bostä-
der. Det är viktigt att skapa nya bostäder norr om Hantverkaregatan för att bidra till ett tryggt, 
befolkat stationsområde. Risk och buller ger särskilda förutsättningar för olika funktioner och 
deras lokalisering, läs mer i Bilaga A.       

Helhet
Tävlingskvarteret ligger i en komplex stadsbyggnadssituation som kräver problemlösning 
med kreativitet i alla led. Tävlingsförslaget behöver ha ett helhetsperspektiv och visa ambi-
tion, engagemang och nytänkande. Burlövs kommun hoppas på förslag som har tänkt utan-
för ramarna och tar ut svängarna. 

Med arkitekturens hjälp vill kommunen skapa en ny, attraktiv och spännande stadsdel till-
sammans med er!
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7. Marktilldelning

Burlövs kommun avser att sälja marken till vinnande bolag. Kommunens utgångspunkt är att 
det vinnande förslaget ska genomföras i sin helhet med reservation för ändringar som det 
fortsatta detaljplanearbetet kan innebära. 

Juryn tar fram ett förslag till vinnare och beslut om vinnare tas genom att markanvisningsa-
vatal tecknas i Kommunfullmäktige och därefter återupptas detaljplanearbetet.

Markpris
Lägsta pris är 3500 kr m2/BTA. Markpriset ska uppräknas med KPI, med januari 2020 som 
basmånad och tills dess marköverlåtelseavtal tecknas. 

Kommunen säljer marken som en fastighet och står för lantmäterikostnaden för att bilda 
en ny fastighet. Kommunen bekostar även återstående detaljplanearbete och de eventuella 
kompletteringar av utredningarna som behövs för färdigställandet av detaljplanen.
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8. Tävlingshandlingar
Tävlingshandlingarna består av detta tävlingsprogram med tillhörande bilagor. Tävlingshand-
lingarna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och är godkända av kommunstyrel-
sen. 

Handlingar
Tävlingsprogram 
Bilaga A - Tomtens förutsättningar
Bilaga B - Bedömningskriterier

Underlag
Samrådshandlingar för detaljplan för Burlöv C (171218) (Kv. Hanna är med) 
Antagandehandlingar för detaljplan för Burlöv C (190325)
Trafikutredning (WSP 171108)
Bullerutredning (ÅF Utkast 2 180828)
Riskutredning (ÅF 171110)
Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210)

Kartunderlag
Situationsplan av kvarteret med planerad omgivning (.dwg)
Tre principsektioner genom kvarteret och Stationstorget (.dwg)
(Sektionerna finns i kartunderlaget för situationsplanen)
Digital 3D-modell över kvarteret med omgivning (.skp)
Högupplösta ortofoton och snedfoton av området (.jpg)

Tävlingshandlingar, underlag och kartunderlag kommer att publiceras på Burlövs kommuns 
hemsida: www.burlov.se/markanvisningstavling 

I övrigt finns mer relevant material och kommunala dokument på kommunens hemsida, t.ex. 
Framtidsplanen, Planprogrammet för Kronetorpstaden, Parkeringsprogram, m.m.
 
Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Kommunen innehar den materiella äganderätten till samtliga inlämnade tävlingsförslag. De 
tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Inlämning av 
tävlingsförslag innebär att kommunen ges rätt, utan ersättning till upphovsman eller anbuds-
givare, att ställa ut eller publicera förslagen, hela eller delar av, samt mångfaldiga det för 
behandling inom kommunen och att informera om projektet såväl internt som externt.

Kartmaterial från kommunen som ingår i tävlingsunderlaget omfattas av nyttjanderätt, vilket 
innebär att materialet endast får användas inom ramen för denna markanvisningstävling.
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9. Inlämningskrav

Inlämning
Byggherrens anbud ska vara Burlövs kommun till handa senast den 19 februari 2020 kl 15:00. 
Anbud skickas till kvhanna@burlov.se och mailets storlek får inte överskrida 35 Mb. Märk 
mailet med ”Inlämning markanvisningstävling + förslagets namn/motto” i ämnesraden.

Tävlingsspråk är svenska.

Frågor och svar
Frågor under tävlingsperioden kan skickas via e-post till: kvhanna@burlov.se
Sista dag för inlämning är frågor är 5 februari. Frågor och svar kommer anonymt att publicer-
as löpande på www.burlov.se/markanvisningstavling  dock senast en vecka innan inlämning. 
Märk mailet med ”Fråga” i ämnesraden.

   
Anbudets innehåll
Del A: Anbud, organisation, ekonomi och genomförande
A4, pdf, max 10 sidor i textstorlek 11 eller större. Handlingar ska vara märkta med ”Del A,-
Markanvisningstävling kv. Hanna” + ”Motto/namn”. 

Information om företaget som lämnar anbud och som avser genomföra projektet.

Information ska omfatta:
•   Bolagets namn, adress, hemsida, organisationsnummer
•   Bolagets kontaktperson: namn, adress, telefonnummer, e-post
•   Kort beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar och ekonomiska stabilitet som 

visar den ekonomiska förmågan att genomföra denna typ av projekt. Om flera bolag 
lämnar tävlingsbidrag tillsammans ska det tydligt framgå vilket bolag som avser teckna 
markanvisningsavtal, samt vilket/vilka bolag som avser finansiera projektet.

•   Skatteverkets blankett SKV 4820 ifylld av Skatteverket och högst 3 månader gammal.

•   Beskrivning av hur och varför företaget vill ta sig an tävlingstomten och uppförandet av 
detta byggprojekt samt erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt.

•   Kort beskrivning av organisation och preliminär tidplan för genomförandet av projektet. 
Projektets faser och tidsåtgång, ej datumsatt.

•   Material och referenser från två i sammanhanget relevanta och genomförda projekt 
från företaget. Kort beskrivning och omfattning av projekten, när de genomfördes och 
företagets roll i projekten ska anges.

•   Val av arkitekt
•   Material och referenser från två i sammanhanget relevanta och genomförda projekt 

från valt arkitektkontor. Kort beskrivning och omfattning av projekten, när de genom-
fördes, företagets roll i projekten och referensperson för projektet ska anges.

•   Markpris. Pris på kvartersmark som förslagsställaren erbjuder att betala i kr/m2 BTA. 
Kommunens har ett minimipris på 3500 kr/m2 BTA.
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Del B: Förslaget - koncept, gestaltning
A1, pdf, max 3 planscher per tävlingsförslag. All text på planscherna ska vara läsbar i halvska-
la. Handlingarna ska vara märkta med ”Del B, Markanvisningstävling kv. Hanna” + ”Motto/
namn”. Företagslogor ska ej vara synliga på planscherna.

Beskrivning av förslaget genom:
•   Kort beskrivande text av förslaget
•   Situationsplan i skala 1:400 med redovisad markplanering, angöring, entréer, översiktlig 

höjdsättning, parkering mm.
•   Minst en perspektivbild av stadsrummet, i ögonhögd, där det framgår hur förslaget 

förhåller sig till Stationstorget
•   Minst en perspektivbild som visar bebyggelsen i sin helhet
•   Planer, entréplan samt minst en planlösning för övriga plan som är typiskt för förslaget
•   Fasader, minst en fasad mot nordost/Stationstorget
•   Minst en sektion i skala 1:200
•   Grov uppskattning av beräknad m2 BTA av samtliga ytor uppdelat i funktioner.
•   I övrigt text, ritningar och illustrationer som behövs för att visa hur tävlingsförslaget 

löser tävlingsuppgiften och svarar mot bedömningskriterierna.

Del C: Förslaget - SketchUp-modell
•   Förslaget för kvarteret monterat i en digital 3D-modell (.skp) version 2019 eller tidiga-

re. Underlag i form av digital 3D-modell tillhandahålls av Burlövs kommun och finns på 
www.burlov.se/markanvisningstavling 
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10. Utvärdering och beslut om vinnare

Utvärdering
Öppning, genomgång och utvärdering av anbud kommer att ske av en bedömningsgrupp be-
stående av representanter från kommunledningsförvaltningen. Om det bedöms nödvändigt 
kan extern kompetens komma att stötta bedömningsgruppen.

Bedömningsgruppen, tillsammans med resten av juryn, föreslår med ledning av detta doku-
ment en vinnare. Beslut om vinnare tas genom att markanvisningsavtal tecknas i Kommun-
fullmäktige vid möte 2020-04-27.

Juryn består av:
Bedömningsgruppen (representanter från kommunledningsförvaltningen)
Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande, Moderaterna
Katja Larsson, partigruppsledare, Socialdemokraterna
Christer Swahn, partigruppsledare, Sverigedemokraterna
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Utvärderingen av tävlingsförslagen kommer att genomföras i två steg. 

STEG 1 - utvärdering av grundkrav
Först kontrolleras att inlämnade anbud uppfyller följande grundläggande kriterier:

•   Komplett tävlingsbidrag, inlämnat inom utsatt tid, med samtliga obligatoriska handling-
ar och information enligt ”Anbudets innehåll” s.14-15. 

•   Bolaget ska bedömas vara en fullgod samarbetspartner med tanke på ekonomisk 
stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade 
projekt. 

STEG 2 - utvärdering av tävlingsuppgiften
Bland de förslag som uppfyller steg 1 kommer vinnare att utses i steg 2 baserat på hur väl 
man uppfyller tävlingsuppgiften. Observera att även anbudets innehåll i del A kommer att 
utvärderas och poängsättas i steg 2. 

I bedömningen av förslagen kommer en bedömningstabell att användas där ett antal kriteri-
er listas. Bedömningstabellen redovisas på nästa sida. Kriterierna har valts för att de bedöms 
som extra viktiga för att bidra till kommunens vision för kvarteret och området. För varje 
kriterium i bedömningstabellen finns en förklarande text om hur det kommer att utvärderas. 
Dessa beskrivs i bilaga B.

Den sammanlagda totalpoängen för respektive förslag kommer att redovisas. Sedan görs 
en helhetsbedömning av förslaget där helhet och sammanhang vägs in. Detta kommer att 
beskrivas i en kort sammanfattande text. 
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Gestaltning 30%

Helhet 20%

Gestaltning (0-30 p)
1. Välkomnande entré (0-3p)
2. Bärande gestaltningsidé och koncept (0-3p)
3. Identitetsskapande arkitektur (0-3p)  
4. Funktionalitet (0-3p)
5. Samspel mellan funktioner (0-3p)
6. Byggnadskropparnas placering, volym och 
skala (0-3p) 
7. Landmärke, Fondbyggnad (0-3p)
8. Materialval, färgsättning och omsorg om 
detaljer (0-3p) 
9. Riksintresse för kulturmiljövård (0-3p)
10. Gröna kvaliteter (0-3p)

Ekologisk hållbarhet (0-15p)
1. Hållbara byggnader (0-3 p)
2. Hållbara material (0-3)
3. Miljöcertifiering (0-3)
4. Hållbar konsumtion och transport (0-3p)
5. Grönblåa lösningar (0-3p)

Social hållbarhet (0-9 p)
1. Levande mötesplats för alla  (0-3p)
2. Sociala åtaganden (0-3p)
3. Hälsa (0-3p)

Ekonomisk hållbarhet och innovation (0-6p)
1. Genomförbarhet och utvecklingsbarhet (0-3p) 
2. Innovation, teknologi och kreativa lösningar 
(0-3p)   

Poängsätts i respektive bedömningskriterie 
enligt nedanstående skala. Maxpoäng avse-
ende organisation, ekonomi och genomför-
ande är 20 POÄNG

3 poäng  - Hög nivå
2 poäng  - God nivå
1 poäng  - Godtagbar nivå
0 poäng  - Ej uppfylld

Organisation, ekonomi och 
genomförande (0-10p)
1. Bolagets ekonomi (0-1p, ja/nej)
2. Projektorganisation och genomförande 
(0-3p) 
3. Referensprojekt exploatör (0-3p)
4. Val av arkitekt och deras referensprojekt 
(0-3p)

Markpris (0-10 poäng)
Markpris utvärderas mot kommunens mini-
mipris och inlämnat maxpris. 

Hållbarhet 30%

Organisation, ekonomi 
och genomförande 20%

1. Helhetsbedömning (0-30p)
En sammanvägning av alla gestaltningsprinciper 
och mål, även oväntade kvalitéer och spännan-
de lösningar kan komma att vägas in i denna ka-
tegori.

Maxpoäng avseende helheten är 20 POÄNG.

Poängsätts i respektive bedömningskriterie 
enligt nedanstående skala. Maxpoäng avseende 
gestaltning är 30 POÄNG.

3 poäng  - Hög nivå
2 poäng  - God nivå
1 poäng  - Godtagbar nivå
0 poäng  - Ej uppfylld

Poängsätts i respektive bedömningskriterie 
enligt nedanstående skala. Maxpoäng avseende 
hållbarhet är 30 POÄNG.

3 poäng  - Hög nivå
2 poäng  - God nivå
1 poäng  - Godtagbar nivå
0 poäng  - Ej uppfylld

Bedömningstabell, beskrivs mer i Bilaga B
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11. Övriga förutsättningar

•   Byggaktören förbinder sig till de åtagande som är redovisade i inlämnat tävlingsförslag.
•   Ersättning för framtagande av tävlingsförslag utgår inte. 
•   Anbud ska avse hela anvisningstområdet. 
•   Inlämnat förslag innebär inte någon garanti för en byggrätt. Den slutliga omfattningen 

av byggrätten beror på plan- och bygglovsprocessen. 
•   Burlövs kommun har fri prövningsrätt av inkomna markprisanbud och tävlingsförslag. 

Om inget anbud eller tävlingsförslag bedöms hålla tillräcklig kvalitet förbehåller sig 
kommunen rätten att förkasta samtliga inkomna tävlingsförslag för området och ge-
nomföra markanvisningen på annat sätt. 

•   Om ett anbud bedöms som ofullständigt så avgör kommunen ensam om bristen kan 
och får undanröjas genom komplettering.

•   Markanvisningsavtal tecknas mellan vinnande byggaktör och kommunen. 
•   Markanvisning sker genom ett politiskt beslut och projektets genomförande förutsätter 

att dessa beslut fattas.
•   Detaljplanearbetet för denna tomt ska sätta igång när tävlingen är avslutad och mark-

anvisingsavtal tecknat. Detaljplanen görs i samarbete med vinnande parter.
•   Markanvisningsavtalet får inte överlåtas utan kommunens medgivande.
•   Byte av arkitekt får inte ske utan kommunens medgivande.
•   Exploatör ska anpassa sin byggnation till och tidsmässigt söka bygglov och starta bygg-

nation när det krävs. Detta kommer att regleras i avtal.
•   Markanvisningen är tidsbegränsad. Kommunen kommer inte att förnya markanvisning 

till en byggaktör som inte följer sina åtaganden enligt tävlingsförslaget eller som på 
annat sätt inte följer vad som ges av detta tävlingsprogram.

•   Faktisk överlåtelse av marken kommer inte att ske förrän tillräckligt underlag avseende 
beskrivning av kommande byggnad och dess likhet med tävlingsförslaget har visats och 
godkänts av kommunen. Detta kommer att ske i samband med startbeskedet. 
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Busstrafik
För att erbjuda bytesmöjligheter mellan buss och tåg 
kommer rutten för buss 130, som trafikerar sträckan 
Malmö-Lund, dras om och stanna vid stationen. Det 
planeras även för en omdragning av busslinjen från 
Staffanstorp och en ny busslinje från Lomma med Bur-
löv Centralstation som slutstation. Två nya hållplatser 
planeras mellan Stationstorget och Hannatorget och 
två nya i norra delen av Vånggatan. 

Motortrafik och angöring
Angöring för bil och leveranser finns från Hantverkare-
gatan på södra sidan av kvarteret.

Parkering 
Generellt ska ny bebyggelse i Burlövs kommun följa 
Parkeringsprogrammet för Burlövs kommun (2016 rev. 
2019). Kommunen gör dock bedömningen att det för-
modligen behövs alternativa lösningar för kv. Hanna. 
Dels för att möjligheterna till parkering på egen fastig-
het, t.ex. underjordisk parkering, är små med tanke på 
höjdförhållanden och ledningen som går under mark 
genom kvarteret. Dels med tanke på det exceptionella 
läget med god tillgång till kollektivtrafik. Förmodligen 
kan antal bilparkeringsplatser sänkas i jämförelse 
med Parkeringsprogrammet och möjligheten att köpa 
parkeringsplatser för bil på andra fastigheter måste 
undersökas och möjliggöras. Flera olika parkeringslös-
ningar i närområdet är på gång, men inget är bestämt. 

Det måste finnas cykelparkering för boende och verk-
samheter inom kvarteret, gärna också möjlighet till cy-
kelgarage för pendlare.

Trafik
Kvarteret Hanna är mycket lättillgängligt med de fles-
ta trafikslag. Den nya bebyggelsen måste förhålla sig 
till en komplex trafiksituation med rörelser och stråk i 
olika nivåer. Trafiken beskrivs mer ingående i antagan-
dehandlingarna till detaljplan för Burlöv Centralstation, 
som finns på www.burlov.se/markanvisningstavling.

Förslaget ska förhålla sig till:
•   Cykelväg med tillhörande cykelparkering som går 

runt kvarteret i väster och norr och lutar ner mot 
järnvägstunneln. 

•   Hållplats, vändplats och plats för tidsreglering för 
buss längs Hantverkaregatan mot kvarteret. Det 
är fritt att utforska möjligheter med vändplatsen, 
men funktionen måste finnas. 

•   Att möjliggöra en välfungerande, tillgänglig pas-
sage från Hantverkaregatan ner till stationen. I 
befinintligt förslag är den tänkt att gå på en plattå 
längs med kv. Hanna i nordost till en hiss i hörnet 
av kvarteret som leder ner till stationstunneln. 
Det är fritt att utforska alternativa lösningar.

Tågtrafik
När utbyggnaden av fyra spår och Burlöv Centralsta-
tion är färdig 2024 kommer huvuddelen av de cirka tio 
Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje tim-
me att stanna vid stationen. 

10m 50m

P

P

Kv Hanna

Biltra�k

Cykelstråk

Gångstråk

Tillgängligt gångstråk

Hiss

Plan för parkering

Busshållplats

Vändplats och tidsrelgering

Ev. väg m. vändplats

Biltra�k, inlastning

P

Stationstorget

Burlö
v C

entra
lst

ati
on

Tågarps plats

Hannatorget

Kv. Hanna

Burlöv Center

Diagram över trafik och stråk i närområdet
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Höjder
Hela kvarteret omges av allmän platsmark (gator och 
torg) som på olika sätt sluttar ner mot stationstunneln 
i norr. En övergripande höjdsättning för marken finns (i 
.dwg-fil med situationsplanen) och den nya bebyggel-
sen måste förhålla sig till den. Stationstorget kommer 
att projekteras under våren 2020 och kommer att sam-
ordnas med detaljplanearbetet för kv. Hanna. Höjder i 
anslutning till kv. Hanna kan då komma att ändras om 
det behövs.

Entréer och öppningar bör finnas i olika nivåer runt 
kvarteret och vara tillgängliga. 

Riksintresse för kulturmiljövård
Kv. Hanna och hela Arlöv ingår i ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplanen för 
Burlöv Centralstation har en analys av kulturmiljön i 
Arlöv genomförts.
 Slutsatserna från den är att:
En av kvaliteterna för riksintresset är hur Arlöv har ut-
vecklats i utvecklingssprång med många olika bebyg-
gelsetyper från olika epoker. I Arlöv är blandningen av 
bebyggelsetyper stor samtidigt som de olika typerna 
ofta är geografiskt åtskilda. Nu planerar Burlövs kom-
mun för en ny stadsdel inom riksintresset. Den ska hål-
la så hög kvalitet att det kan bli en ny del av den värde-
fulla kulturmiljön. Detta måste den nya bebyggelsen på 
kv. Hanna förhålla sig till.

10m 50m

+2,30

+2,60

+2,85

+3,65

+4,85

+5,00

+5,30

+5,50

+6,10

+6,10

+6,40

+6,25

+6,20

+6,32

+3,70

+4,70

+5,25

+5,25
+5,75

+4,75

+2,85
+3,20

+4,20

A

A
B

B

C

C

Stadsbild
I Arlövs stadsbild syns Möllan och kyrktornet som land-
märken tillsammans med de stora niovåningshusen i 
Elisetorpsområdet och Svenshög. Tävlingsprogrammet 
öppnar för högre bebyggelse i anslutning till stationen. 
Bedömningen har gjorts att de nya tilläggen kan passa 
väl in i Arlövs siluett, och samtidigt markera den nya 
stationens läge. De höga byggnaderna symboliserar ut-
vecklingen av en ny årsring och den nya stationen till-
sammans med stadsdelen Kronetorpstaden som växer 
fram.

Mark, luft och vatten
Geoteknik
En geoteknisk och miljöteknisk utredning finns. (WSP 
rev. 181210) 

Radon
I princip hela Burlövs kommun har normalriskmark för 
radon, generellt rekommenderas att grundläggning ut-
formas radonskyddad. 

Förorenad mark
Markföroreningar har undersökts (WSP rev. 181210). 
Resultaten visar att föroreningsgraden är låg. Det be-
döms därför inte nödvändigt att utföra ytterligare mil-
jötekniska markundersökningar innan färdigställandet 
av detaljplanen. 

Karta över principhöjder
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körfält angöring +
plantering

gång- och 
cykelväg

lilla kvarteret
detaljplan för Burlöv C

gång- och cykelväg
mot stationstunneln

Kv. Hanna

Kv. Hannahållplats 

tillgängligt gångstråk +
plantering Stationstorget

cykelp.gång- och 
cykelväg

stödmur 

körfält angöring +
plantering

gång- och 
cykelväg

lilla kvarteret
detaljplan för Burlöv C

gång- och cykelväg
mot stationstunneln

Kv. Hanna

Kv. Hannahållplats 

tillgängligt gångstråk +
plantering Stationstorget

cykelp.gång- och 
cykelväg

stödmur 

Längsektion på Stationstorget, mot Frasetti Bakverk AB. 

Se sektionslinjer i karta om höjder på föregående sida.
Sektionerna finns i kartunderlaget för situationsplanen (.dwg)

Sektion A-A

Sektion C-C

Sektion B-B

Principsektioner:

Ljus Planteringsyta 
dagvatten håndtering

Planteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPullertTunnel

STATIONSTORGET 1:500

Illustration av Arkitema Architects.
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Riskutredningen har konstaterat att risknivån inom om-
rådet är relativt hög. Risknivån ligger inom ALARP-om-
rådet avseende individrisk och samhällsrisk i området. 
Därför ska riskreducerande åtgärder göras. 
Följande åtgärder föreslås för nya byggnader inom 
kvarteret:

•   Närmast Södra Stambanan rekommenderas ett 
bebyggelsefritt område om 15 m.

•   För att minska sårbarheten mot olyckor bör i 
första hand verksamheter såsom kontor, mindre 
handel samt friluftsytor placeras mot aktuella 
farligt godsleder. Detta så att bostäder blir skyd-
dade av andra byggnader vid olyckor.

•   För byggnader inom 40 m från Södra stambanan 
bör fasader utformas i brandteknisk klass EI 30 
mot vägen upp till 22 m höjd räknat från trans-
portledens höjd. 

•   För byggnader inom 30 m bör även fönster mot 
leden utformas i E 30, för att möjliggöra vädring 
kan mindre vädringsluckor tillåtas öppningsbara. 

•   Inom 40 m från leden bör fasader utföras 
obrännbara.

•   Byggnader inom 150 m från spårområde ska 
förses med nödstopp på ventilationen.

•   Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från 
järnvägen. 

•   Byggnader i närheten av transportlederna utfor-
mas med möjlighet till utrymning antingen bort 
från närmsta transportled alternativt i skydd av 
annan byggnad. 

•   För att byggnader som placeras i anslutning till 
farligt godsleder ska bli mer motståndskraftiga 
mot explosioner rekommenderas det att dessa 
utförs som stabila byggnader i exempelvis betong 
eller tegel.

•   Inom 50 m från bilverkstadens fastighets-
gräns förses byggnader med obrännbar fasad i 
brandteknisk klass EI 30 samt med möjlighet till 
utrymning bort från verksamheten. Om byggna-
der uppförs närmare än 30 m bör fönster utföras 
i lägst brandteknisk klass E 30.

•   Riskutredningen visar att det är möjligt att ha 
öppningar (hål, fönster och dörrar) mot järnvä-
gen.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Hela kv. Hanna är bullerutsatt. Buller kommer från 
Järnvägen, Hantverkaregatan, Lundavägen och Vång-
gatan. Vid järnvägen planeras 3 m höga bullerskydd på 
bägge sidor om spåren. 

En bullerutredning har tagits fram till detaljplaneförsla-
get för Burlöv Centralstation(Åf 181002). I den slutgilti-
ga utredningen finns inte kv. Hanna med, men kvarte-
ret finns med i ett tidigare utkast (ÅF Utkast 2 180828). 
Utredningen visar att det finns utmaningar i området 
för att nå gällande riktvärden för bostäder. Tävlings-
förslaget måste ta hänsyn till detta i utformningen av 
bostäder. Det kan gälla byggnadernas placering, fördel-
ning och storlekar på lägenheter och även byggnads-
tekniska åtgärder som kan göras för att sänka buller-
värden inne i fastigheten och på eventuell innergård. 

Trafikbuller måste utredas vidare i den fortsatta plan-
processen då bullerutredningen behöver kompletteras 
till granskningsskedet utifrån tävlingsförslagets utform-
ning. 

Vibrationer 
I samband med att Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra 
spår togs fram gjordes en mätning av markvibrationer 
från tågtrafik. I Arlöv utfördes mätningen i en befintlig 
bostadsfastighet belägen på ca 20 meters avstånd från 
järnvägen. Resultatet av mätningen visar att vibrations-
nivån i nuläget med dagens tågtrafik inte överstiger 0,1 
mm/s. Riktvärden för vibrationer anges endast för bo-
städer inomhus i rum till 0,4 mm/s RMS.

Risk
En riskutredning för området har tagits fram (ÅF 
171110). Det finns ett antal riskkällor som påverkar 
kv. Hanna. Det går farligt gods på Södra Stambanan. 
Risknivåerna för leden drivs främst upp av risken för 
olyckor förknippade med brandfarliga vätskor samt gif-
tiga gaser (klor). På fastigheten sydväst om kv. Hanna 
finns även en bilverkstad. Det är en verksamhet som 
har skyddsavstånd på grund av t.ex. risk för explosioner 
eller bränder som sprider giftiga gaser över området.

Trafikverket har generella rekommendationer för av-
stånd mellan järnväg och bebyggelse som är 30 m. Ris-
kutredningen föreslår dock att det är möjligt att mindre 
känslig verksamhet, som t.ex. kontor, kan placeras när-
mare järnvägen. Utredningen föreslår ett bebyggelse-
fritt område som är 15 m. På så vis kan bostäder och 
annan mer känslig bebyggelse byggas i skydd av dessa 
och avståndet mellan bostäderna och järnvägen blir då 
30 m. Dialog har förts mellan kommunen och Trafikver-
ket om dessa avsteg från de generella rekommenda-
tionerna, men den slutgiltiga bedömningen om det är 
möjligt sker i den fortsatta detaljplaneprocessen. 
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kv. Hanna kan anslutas till vatten och avlopp i området.

Dagvatten
Kv. Hanna kan anslutas till dagvattennätet som finns i 
Hantverkaregatan. 

El och fjärrvärme
Nya nätstationer för elförsörjningen i området har 
planerats för den nya bebyggelsen. De finns med i de-
taljplanen för Burlöv Centralstation. 

Kvarteret kan anslutas till fjärrvärmenätet. E.ON värme 
är distributör. 

Gasledningar finns i området som kvarteret kan anslu-
tas till. 

Bredband
Fiber finns längs en del av Hantverkaregatan och i cy-
kelvägen runt kv Hanna. Kvarteret kan anslutas till fi-
bernätet.

Avfall
Avfallshantering för hushållsavfall ombesörjs av VA 
SYD. 

Ledningar
En VA-ledning i området är flyttad till gång- och cy-
kelvägen väster om kvarteret för att sedan gå norrut 
under järnvägen. Exakt placering är inte fastlagd utan 
behöver utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.

Under kvarteret ligger också en styrborrad fjärrvärme-
ledning som kommer att ligga kvar. Ledningen går ge-
nom västra delen av kvarteret och sedan norrut under 
järnvägen. Ledningen är dragen i skyddsrör. I kvarterets 
södra del ska man kunna schakta för att kunna dra fram 
ledningen.

Ledningsägaren har meddelat att det går att bygga på 
ledningen, men att den begränsar möjligheten att byg-
ga källarplan på delar av kvarteret. Exakt möte mellan 
ledning och byggnad behöver utredas i det fortsatta 
detaljplanearbetet. Endast mindre förändringar från 
underlaget förväntas behöva göras.
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BILAGA B - Helhet

I arbetet med bedömningen av förslagen kommer en bedömningstabell 
att användas där ett antal kriterier listas. Tabellen finns på s.17 i tävlings-
programmet. Kriterierna har valts för att de bedöms som extra viktiga 
för att bidra till kommunens vision med kvarteret och området. I denna 
bilaga finns en förklarande text till varje kriterie i bedömningstabellen. 

Den sammanlagda totalpoängen för respektive förslag kommer att redo-
visas. Sedan görs en helhetsbedömning av förslaget där helhet och sam-
manhang vägs in. Detta kommer att beskrivas i en kort sammanfattande 
text. 

Helhetsbedömning (0-20 p)

Helhetsbedömningen är en sammanvägning av alla 
gestaltningsprinciper och mål som finns för kvarteret. 
Samtidigt kan oväntade kvalitéer och spännande lös-
ningar komma att vägas in i denna kategori. Vikt läggs 
på förmåga att lösa komplexa stadsbyggnadssituatio-
ner som kräver kreativitet i alla led. 

Vikt kommer också att läggas vid: 
•   Ambition, engagemang och nytänkande. 
•   Hur väl förslaget möter omgivningen som helhet. 
•   Hur väl mötena med Stationstorget, stations-

tunneln, cykelvägen, Hantverkaregatan och 
bostäderna söderut fungerar.

•   Hur väl förslaget bidrar till stadsmässighet och 
trygga platser. 

•   Hur väl förslaget tar tillvara och utvecklar läget 
och platsens kvaliteter i orten, kommunen och 
regionen.

•   Hur väl förslaget behandlar tomtens förutsätt-
ningar och utmaningar.
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7. Landmärke, fondbyggnad (0-3p)
Tomten ligger i ett exponerat läge mot både stationen 
och Burlöv Center och behöver gestaltas med hänsyn 
till kvarterets attraktiva och synliga läge. Byggnaden 
ska ha en utformning där platsens viktiga läge och roll 
syns. På denna plats finns även möjlighet till en högre 
byggnad, som skulle kunna bli ett landmärke för sta-
tionsområdet och Burlöv i stort. 

Har byggnaden/-erna hög kvalitet som landmärke� Hur 
fungerar kvarteret som fond mot Hantverkaregatan? 
Hur fungerar det som vägg mot Stationstorget? 

8. Materialval, färgsättning och omsorg om detaljer 
(0-3p) 
Omsorgsfullt utformade byggnader och detaljer är 
viktigt för vår vardagsmiljö, men också för långsiktig 
hållbarhet. Variation och detaljeringsnivå i byggnadens 
sockelvåning bidrar till stadsrummet. 

Har förslaget arbetat med färgsättning och material? 
Fungerar de med sin omgivning? Finns det en omsorg 
i detaljerna? Bidrar material, färgsättning och detaljer 
till en välkomnande och trygg stadsmiljö? Hur åldras 
materialen? Hur är sockelvåningar, entréer och andra 
byggnadsdelar bearbetade?

9. Riksintresse för kulturmiljövården (0-3p)
Kvarteret ligger i ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. 

Respekterar förslaget Arlövs historia och kulturarv? Är 
förslaget anpassat i volym och struktur för att bli en del 
i riksintresset? Är färgsättning och materialval anpassa-
de och avvägda så de harmonierar med riksintresset? 
Sätter förslaget nutidens prägel? Det vi bygger idag 
utgör morgondagens kulturarv. Håller förslaget så hög 
kvalitet att det förtjänar att bli riksintressant?

10. Gröna kvaliteter (0-3p)
Stationsområdet kommer att bli relativt tätbebyggt och 
hårdgjort, därför är det viktigt att tillföra grönska där 
det är möjligt. 

Tillför förslaget några gröna kvaliteter? Erbjuds en 
grönskande bostadsgård? Ger förslaget förutsättningar 
för växter att trivas och frodas? Föreslås gröna väggar? 
Finns det träd? Är grönska och växtlighet en integrerad 
del i helheten?

Gestaltning (0-30 p)

1. Välkomnande entré (0-3p)
Bidrar förslaget och gestaltningen av de gemensam-
ma utrymmena till visionen om en välkomnande entré 
till Burlöv? Skapas relation mellan byggnad, torg och 
gata? Skapas en levande bottenvåning genom gestalt-
ning, variation, trygghet, entréer och/eller lokaler? Bi-
drar förslaget till ett levande stationsområde? Stöder 
förslaget järnvägsstationens funktioner, erbjuds t.ex. 
offentlig service och/eller resecentrum? 

2. Bärande gestaltningsidé och koncept (0-3p)
Detta kvarter ska sätta ribban för framtida bebyggelse 
i stationsområdet därför är ett starkt koncept och ge-
staltningsidé viktigt. 

Har förslaget en tydlig arkitektonisk idé med hög kva-
lité? Har anbudslämnarna arbetat med en bärande 
gestaltningsidé och hur syns det i resultatet? Har det 
funnits en tydlig idé som man lyckats genomföra hela 
vägen i förslaget?

3. Identitetsskapande arkitektur (0-3p) 
Tillför förslaget något nytt och originellt till Burlöv? 
Skapas en identitet eller stärks befintlig identitet ge-
nom förslaget? Bidrar det till visionen för Burlövs sta-
tionsområde?

4. Funktionalitet (0-3p)
Hur väl fungerar de olika funktionerna? Är bostadsytor, 
verksamhetsytor och andra inre miljöer väldisponera-
de? Är de ändamålsenliga, funktionella, välplanerade 
och tillgängliga? Har de god tillgång till dagsljus? Hur 
fungerar parkeringen? Skapas förutsättningar och bra 
ytor för verksamheter i bottenvåningen? Skapas kvali-
tativa ytor utomhus för boende och besökare? 

5. Samspel mellan funktioner (0-3p)
Fungerar de olika funktionerna och ytorna tillsam-
mans? Bildar förslaget en helhet och gemenskap 
mellan de olika funktionerna? Är mötet mot gård res-
pektive gatusidan genomtänkt? Bidrar förslaget till en 
trygg, tillgänglig miljö? Är ytor och lokaler flexibla för 
att möta en efterfrågan som varierar över tid?

6. Byggnadskropparnas placering, volym och skala 
(0-3p) 
Hur fungerar förslaget som helhet i proportioner, höj-
der, sampel och mellanrum? Är förslaget anpassat i 
skala till platsens sammanhang och till människan? 
Förhåller sig bebyggelsen på ett bra sätt till omgivning-
en? Vilka stadsrum bildas i närområdet? Skapar voly-
men bra ljusförhållanden på gårdar, i omgivningen och 
inne i byggnaden?

BILAGA B - Gestaltning
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BILAGA B - Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet (0-15 p)

1. Hållbara byggnader (0-3p)
För att minska klimatutsläppen och kunna nå Parisav-
talets 1,5-gradersmål är alla delar av en fastighetens 
livscykel viktig. Bidrar förslaget till att minska byggna-
dens påverkan på miljö och klimat? Föreslås hållbara 
energilösningar? Produceras egen energi? Vilka 
insatser görs under planering, genomförande och 
förvaltning för att öka resurseffektiviteten och minska 
kvarterets klimatpåverkan? Finns åtgärder för minskat 
kyl/värmebehov?

2. Hållbara material (0-3p)
Hållbara byggnadsmaterial kan t.ex. innebära material 
med lågt koldioxidutsläpp, låg kemikalieanvändning 
och omhändertagande av avfall. Görs hållbara materi-
alval? Produceras materialet på ett hållbart sätt? Hur 
ser materialets livslängd och livscykel ut? Är det möj-
ligt att återvinna eller återbruka materialet? Arbetas 
det med att minska farliga kemikalier i material, och 
att minska avfall och spill under byggtiden?

3. Miljöcertifiering (0-3p)
För att ambitionerna med bland annat klimatarbete 
och kemikaliearbete säkerställs i genomförandet är 
ett certifieringsverktyg ett gott hjälpmedel. Kommer 
byggnaderna att miljöcertifieras med tex. Miljöbygg-
nad, Green Building, Breeam eller Leed? Hur hög är 
ambitionsnivån?

4. Grönblåa lösningar (0-3p)
Grönska bidrar positivt till människors hälsa, biologisk 
mångfald och motståndskraft mot klimatförändringar. 
Bidrar förslaget med grönska? Kan dagvatten tas om 
hand i lokala system och fördröjas innan det når nätet? 
Finns platser med bra mikroklimat? Finns platser i lä 
med bra solläge för vistelse? Finns platser med skugga 
och skydd från solen?

5. Hållbar konsumtion och transport (0-3p)
Bebyggelsestruktur, bostads- och verksamhetsplane-
ring har en stor inverkan på hur lätt det är för människ-
orna att göra hållbara val. Bidrar projektet till att arbeta 
och bo hållbart, t.ex. utan bil? Finns förutsättningar för 
att utveckla hållbara vanor? Främjar förslaget hållbar 
mobilitet? Förenklar förslagets utformning och förvalt-
ning invånarna att göra kloka miljöval i vardagen? Finns 
möjligheter att samäga, återanvända och/eller laga? 

Social hållbarhet (0-9 p)

1. Levande mötesplats för alla (0-3p)
Stationsområdet ska bli en plats där alla kan mötas, 
stora som små. Platserna är trygga, säkra och tillgäng-
liga och inbjuder till gemenskap och en social samvaro. 
Hur bidrar förslaget till en levande mötesplats för alla? 
Skapar förslaget nya mötesplatser?

Tillförs platser inom kvarteret i form av gemensamma 
ytor? Finns utrymme för icke kommersiella verksamhe-
ter och platser?

Är området tillgängligt? Är en hiss integrerad i försla-
get? Bidrar utformning av stadsrummen och botten-
våningar till att området upplevs som tryggt? Är det 
tryggt dygnet runt? 

2. Sociala åtaganden (0-3p)
Den fysiska utvecklingen kan användas som verktyg för 
social hållbarhet, från planering och genomförande till 
förvaltning. 

Föreslås några sociala åtaganden i något skede eller 
flera? Hur samspelar förslaget med det lokala? Möjlig-
görs lokal delaktighet? Involveras lokala aktörer och/
eller individer i närområdet och/eller kommunen? Er-
bjuds lärlingsplatser eller arbetsplatser under något 
skede? 

3. Hälsa (0-3p)
Främjar förslaget god hälsa hos de som kommer bo, 
arbeta och vistas i området? Är det lätt att välja en ak-
tiv livsstil, t.ex. välja cykel istället för bil och trapporna 
istället för hissen? Bidrar materialvalen till en hälsosam 
levnadsmiljö avseende kemikalier? Bidrar tävlingsför-
slaget i gestaltning och organisation till en god levnads-
miljö avseende buller och risk?

Ekonomisk hållbarhet och innovation 
(0-6p)

1. Genomförbarhet och utvecklingsbarhet (0-3p) 
Visar förslaget att det är realistiskt och möjligt att 
genomföra? Är det möjligt att genomföra med hänsyn 
till buller och risk? Finns en variation av funktioner 
inom kvarteret? Finns olika typer av bostäder och bo-
endestorlekar? Finns en variation av upplåtelse- och 
ägandeformer? 

Löser förslaget parkeringsbehovet? Innehåller försla-
get möjligheter och/eller åtgärder för flexibilitet över 
tid? Tål det framtida förändringar och utveckling av 
de verksamheter och funktioner som finns? Skapas 
förutsättningar för verksamheter i bottenvåningen? 

2. Innovation, teknologi och kreativa lösningar
(0-3p)    
Vi uppmuntrar förslag där man tänkt utanför ramarna 
eller tar ut svängarna. Med arkitekturens hjälp vill vi 
skapa en ny, attraktiv och spännande stadsdel. Vad till-
för förslaget morgondagen i form av innovativa fram-
tidslösningar? Är förslaget föregångare i någon aspekt? 
Är det nytänkande och originellt?
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BILAGA B - Organisation, ekonomi och genomförande

Organisation, ekonomi och 
genomförande (0-10 p)

Nedanstående kategorier poängsätts i respektive be-
dömningskriterie enligt nedanstående skala.

3 poäng - Hög nivå
2 poäng - God nivå
1 poäng - Godtagbar nivå
0 poäng - Ej uppfylld

1. Bolagets ekonomi (0-1p ja/nej)
Bedömning av bolagets ekonomiska förutsättningar 
och ekonomiska stabilitet för att genomföra denna typ 
av projekt. Bolagets kreditvärdighet kommer att kont-
rolleras genom CreditSafe.

2. Projektorganisation och genomförande (0-3p) 
Hur fungerar väl projektorganisationen, genomföran-
debeskrivningen och tidplanen? Visar den på ambi-
tion, engagemang och nytänkande? Visar den förstå-
else för uppgiften? Är den realistisk? Finns erfarenhet 
och nyckelkompetenser för projektet? 

3. Referensprojekt exploatör (0-3p)
Är referensprojekten relevanta för detta projektet? Är 
de genomförda? Visar referensprojekten kapacitet och 
erfarenhet att genomföra likvärdiga projekt? Skiljer sig 
referensprojekten från kv. Hanna?

4. Arkitekt och deras referensprojekt (0-3p)
Är referensprojekten relevanta för detta projektet? Är 
de genomförda? Visar de kapacitet och erfarenhet att 
genomföra likvärdiga projekt? Visar referensprojekten 
att det inom företaget finns kompetens att skapa bygg-
nader som bidrar till visionen av området?

Markpris (0-10 p)

Markpris utvärderas mot kommunens minimipris och 
inlämnat maxpris. 
   
Minimipris 0 poäng
Högsta pris 10 poäng
Övriga anbud tilldelas 2, 4, 6 eller 8 poäng. 

Bedömningen kommer ske utifrån följande tabell:
Högsta pris 100 %   10 poäng
75 - 99 %     8 poäng
50-74 %    6 poäng
25-49 %    4 poäng
1-24 %     2 poäng
Minimipris 0 %    0 poäng

Exempeluträkning:
Exempel minimipris 3000kr/m2 BTA
Anbud 1. 3000kr/m2 BTA
Anbud 2. 3500 kr/m2 BTA
Anbud 3. 4000 kr/m2 BTA
Anbud 4. 4400 kr/m2 BTA
Anbud 5. 4750 kr/m2 BTA 

Anbud 1 får 0 poäng. Anbud  5 ”vinner” och får 10 
poäng. Skillnad mellan anbud 1 och anbud 5 = 1750 kr 
/BTA=1750 kr= 100 % . 

De övriga anbudens ökning räknas gentemot det 
vinnande förslagets ökning. Exempel: Anbud 2: 3500-
3000 = 500 kronor ökning. 500/1750=0,29=29% 

Anbud 5. 4750 kr/m2 BTA: 100 %: 10 poäng
Anbud 4. 4400 kr/m2 BTA: 80%    8 poäng
Anbud 3. 4000 kr/m2 BTA: 57% 6 poäng
Anbud 2. 3500 kr/m2 BTA: 29% 4 poäng
Inget anbud: 1-25 %   2 poäng
Anbud 1. 3000 kr/m2 BTA: 0 %  0 poäng
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:705-107

§ 166
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om 
verksamheten 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, 
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB re-
spektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verk-
samheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit fören-
lig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-08

1/6

DIARIENUMMER

KS/2019:705-107

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

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala 
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2018

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ända-
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så 
inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen 
att verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Par-
kering AB, AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
Sydvatten AB respektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående 
kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.
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Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
aktiebolag (6 kap. 1 § kommunallagen). Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad för-
stärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen (6 kap. 9 §). Den förstärkta uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen fin-
ner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Hel- eller majoritetsägda bolag
Skärfläckan AB

Bolaget bildades den 15 september 2006 och samtliga aktier i bolaget ägs av Burlövs kommun. 
Från och med den 31 december 2006 bildade kommunen en äkta koncern genom att överlåta 
kommunens aktier i Burlövs Bostäder AB och AB Malmöregionens Avlopp till Skärfläckan AB. 
Dotterbolaget Burlövs Bostäder AB ägs till 100 % av bolaget. Intressebolaget AB Malmöregio-
nens Avlopp ägs till 45 % av bolaget.

Bolaget har, enligt bolagsordningen, till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i 
dotter- eller intressebolag, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget får inte driva 
verksamhet eller vidta åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens. Bolaget ska drivas 
enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamhe-
ten och de kommunalrättsliga principer som framgår av ägardirektiven1.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Burlövs Bostäder AB

Bolaget är dotterbolag till Skärfläckan AB. Dotterbolaget Burlövs Bostäder Parkering AB ägs till 
100 % av bolaget.

Bolaget har, enligt bolagsordningen, till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun 
förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en 
mindre del av fastigheterna, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget har vidare till föremål att 
förvärva, äga och avyttra företag och andelar i företag med verksamhet förenlig med bolagets.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper 
främja bostadsförsörjningen i Burlövs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett 
långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag 
ställer upp.

1 Att notera är att kommunfullmäktige har godkänt ny bolagsordning samt utfärdat nya ägardirektiv för 
bolaget den 16 september 2019, §§ 62‒63. Bolagets verksamhet prövas dock mot tidigare bolagsordning 
och ägardirektiv (kommunfullmäktige den 16 oktober 2006, § 85).
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Bolaget, som dotterbolag till AB Skärfläckan, är en del av Burlövs kommuns totala verksamhet 
och ska tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar verka för en positiv utveckling 
av kommunen. 

Där så är lämpligt ska en ömsesidig samordning av drift- och förvaltningsuppgifter ske mellan 
Burlövs kommuns verksamheter och bolaget. 

Generella styrdokument som antas av kommunfullmäktige för nämndernas verksamhet ska vara 
vägledande för bolaget eller, efter särskilt beslut i moderbolaget och vid bolagets bolagsstäm-
ma, vara gällande för bolaget.

Bolaget har till uppgift att
 ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning
 erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av kommunen och som behöver speciellt 

stöd för sitt boende i enlighet med särskild överenskommelse
 ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöeffektiv ny- och ombyggnad
 aktivt engagera sig i energieffektivt byggande
 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området
 aktivt utveckla trygga, säkra miljöer för de boende
 aktivt verka för att sänka vakansgraden, målet är en maximal vakansgrad på 3 %.

Utöver det som anges i bolagsordningen ska bolaget ha som målsättning att
 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, kvalitet och belägenhet

 vara en ledande aktör i Burlövs kommuns bostadsmarknad med stort förtroende hos kun-
derna

 genom nyproduktion av hyresrätter aktivt stödja en långsiktigt balanserad bostadsmarknad, 
och till grund för detta ska kommunfullmäktiges årligt fastställda befolkningsprognos utgöra 
ett viktigt verktyg för att analysera behovet av nya bostäder

 i sin planering av bostäder föra en dialog med kommunen avseende hur kommunal service 
för de boende kan tillgodoses

 ha en aktiv roll inom en rad olika områden som utvecklar bostadsmarknaden, sociala inve-
steringar, miljö, förvaltning, underhåll, bostadsproduktion, förvärv och hyressättning

 vara ett föredöme för andra fastighetsägare och genom effektiv förvaltning medverka till att 
hyresrätten blir en attraktiv och prisvärd upplåtelseform

 tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel, valmöjlighet och service
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Burlövs kommun ska upp-

fattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Bolaget bildades 2017 och är dotterbolag till Burlövs Bostäder AB.

Bolaget har, enligt sin bolagsordning, till föremål för sin verksamhet att inom Burlövs kommun
 upplåta parkeringsplatser och bedriva därmed förenlig verksamhet
 förvärva, uppföra, avyttra, förvalta och upplåta fastigheter, tomträtter och parkeringsan-

läggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
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Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

AB Malmöregionens Avlopp (ABMA)

Bolaget bildades 1960 och ägs till 45 % av Skärfläckan AB. Övriga delägare är Lomma kommun 
(40 %) och Staffanstorps kommun (15 %).

Bolaget har, enligt sin bolagsordning, till föremål för sin verksamhet att bygga och driva anlägg-
ningar för avledande och renande av avloppsvatten.

Bolagets syfte är att fullgöra det ansvar som åvilar delägarna vad gäller avledande och renande 
av avloppsvatten från respektive kommun.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Övriga bolag
Inera AB

Inera AB ägs av SKL Företag AB, landsting, regioner och kommuner. Burlövs kommun blev delä-
gare under 2017. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer bolaget ägarnas 
verksamhetsutveckling. Inera AB koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till 
nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Inera AB ska, enligt bolagsordningen, samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjäns-
ter och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, 
regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Bolaget ska inom ramen för de kommunal-
rättsliga principerna i 2 kap. 1‒3 och 6‒8 §§ kommunallagen agera affärsmässigt (paragrafhän-
visningarna är här gjorda till den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018). 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och 
utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade 
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som har bildats för att dels garan-
tera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 
försäkringsvillkor. I bolagsordningen anges att bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpas-
sat försäkringsskydd. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som 
ägare och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner. Bolaget ska tillföra de försäkra-
de ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor. Bola-
gets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som 
framgår av 2 kap. kommunallagen. 

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer sammantaget 
att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att de bedö-
mer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogen-
heter som gäller för bolaget.
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Sydvatten AB 

Föremålet för bolagets verksamhet är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggning-
ar, att därifrån distribuera vatten samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed fören-
lig verksamhet. Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess medborgare nytta genom att, 
med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, ansvara för aktieägarnas 
vattenförsörjningsanläggningar samt att förse aktieägarna med vatten från dessa regionala vat-
tenförsörjningsanläggningar. 

Vid bedömande av bolagets uppgifter och ändamålet med verksamheten gäller, enligt ägardi-
rektiv för Sydvatten AB, oavsett hur bolagsordning och konsortialavtal än skulle kunna tolkas, att 
bolagets verksamhet alltid ska hålla sig inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)

Av bolagsordningen framgår att bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den 
regionala avfallshanteringen inom verksamhetsområdet för delägarkommunerna. 

Enligt ägardirektiv för bolaget ska verksamheten i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med 
delägarkommunerna och syfta till att tillgodose dessas behov av resurser för att fullgöra sina 
åtaganden avseende avfallsbehandling och återvinning. Av ägardirektiven för bolaget framgår 
även bl.a. att verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för de regel-
verk som styr bolagets verksamhet.

Bolagets lekmannarevisorer har i granskningsrapporten uttalat att de bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen, uttalanden 
från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om verksamheterna gör kommun-
ledningsförvaltningen bedömningen att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder 
AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunas-
surans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB respektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har 
bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det förordas att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med denna bedömning. Beslutet ska, i enlighet med föreskrifter i kommun-
styrelsens reglemente, delges kommunfullmäktige snarast.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

T.ex: Vid handläggning av ärendet har även NN och NN deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08

Beslut i ärendet delges

Berörda kommunala aktiebolag
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:769-049

§ 167
Fastställande av attestordning 2020 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa attestsordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersättare 
för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2020-01-01–2020-12-31 enligt i ärendet redovisat 
förslag, 

att kommundirektör äger rätt att utse annan person vid förändring av befattningsinnehavare, 

att kommundirektör äger rätt utse tillfälliga beslutsattestanter och ersättare när behov av detta förelig-
ger,

att kommundirektör äger rätt att utse beslutsattestant vid beslut om nya anslag i både drift och investe-
ring, samt

att därtill utse kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens 
verksamheter. Den nu gällande reviderade attestordningen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 
2019, § 42. Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attest-
ordning för varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
Förslag till attestordning
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-20

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:769-049

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fredrik Stark 
Telefon: 040-625 61 33 
E-post: fredrik.stark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av attestordning 2020 för 
kommunstyrelsens verksamheter
Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad attestordning för kommun-
styrelsens verksamheter. Den nu gällande reviderade attestordningen antogs av kommunstyrel-
sen 2019-03-11, § 42. Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt 
beslut om en attestordning för varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa attestsordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt 
ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2020-01-01–2020-12-31 
i enlighet med upprättat förslag, 

att kommundirektör äger rätt att utse annan person vid förändring av befattningsinnehavare, 

att kommundirektör äger rätt utse tillfälliga beslutsattestanter och ersättare när behov av detta 
föreligger,

att kommundirektör äger rätt att utse beslutsattestant vid beslut om nya anslag i både drift och 
investering, samt

att därtill utse kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga an-
slag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
Förslag till attestordning
Beslut i ärendet delges

Samtliga attestanter
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DIARIENUMMER
KS/2019:769-049

Attestordning 2020 för kommunstyrelsen
Enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 
21 november 1983, § 145, ska nämnden fatta ett särskilt beslut om attestordning inför varje kalen-
derår. Attestuppdragen ska vara personliga. Denna attestordning baseras på förvaltningens aktuel-
la tjänstemannaorganisation. Vid personal- eller organisationsförändringar som påverkar attesträt-
ten under aktuell period, uppdateras förteckningen.

Förvaltningschefen äger rätt:

 att utse person mot annan om befattning byter tjänsteinnehavare
 att utse beslutsattestant vid beslut om nya anslag i både drift och investering
 att utse tillfälliga beslutsattestanter och ersättare när behov av detta föreligger

Balanskonto, konto 1–2
Ansvarsområde/enhet Konto Beslutsattestant Ersättare

KS/utbetalning nettolöner 16021 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

 KS/löneförskott 16101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneskuld 16102 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/avbetalning löneskuld 16103 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/fordran Migrationsverket 16608030 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609009 Amra Saranovic Sabina Sadikovic

KS/förutbetalda kostnader KLF 17100003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/förutbetalda kostnader finans 17100009 Amra Saranovic Sabina Sadikovic

KS/preliminär skatt 27101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/införsel 27301 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneavdrag (Burlövs konstklubb) 27902 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/diverse skulder KLF 28201003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/avgifter koloniförening Rinnebäck 28906 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

KS/ avgifter koloniförening Granbacken 28907 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

KS/diverse skulder finans 28201009 Amra Saranovic Sabina Sadikovic

KS/övriga interimsskulder KLF 29901003 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

KS/övriga konton 1XXXX–2XXXX Amra Saranovic Sabina Sadikovic
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Kommundirektör

100XX Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

11000 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

12010 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

13010 Charlotta Wemme Dehlin Malin Lövdahl

13030 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

Kommunlednings-
förvaltning

3100

92030 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

13020 Charlotta Wemme Dehlin Malin Lövdahl

27010 Charlotta Wemme Dehlin Åsa Mikkelsen

27510 Charlotta Wemme Dehlin Åsa Mikkelsen

27520 Charlotta Wemme Dehlin Åsa Mikkelsen

Kansliavdelning 3200

92030 Charlotta Wemme Dehlin Åsa Mikkelsen

Ekonomichef

3300 92030 Amra Saranovic Charlotte AntoniusEkonomiavdelning

3310 92030 Amra Saranovic Charlotte Antonius

HR-chef

Personalavdelning 3400 92030 Malin Fajersson Ida Carselid

Lönechef

Löneavdelning 3410 92030 Annika Fransson Behm Malin Fajersson

Planchef

Planerings-
avdelning

3500 21510

21520

21530

92030

Bengt Guldstrand Erik Karlsson

Kommunikations-
chef

Kommunikations-
avdelning

3600 92030 Elisabeth Marcusson Jonas Hedlid

Utvecklingschef

Utvecklingsavdel-
ning

3700 22010

81030

92030

Julia Branting 

Julia Branting

Julia Branting

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld
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Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

IT-strateg

3710 92030 Charlotte Tapper Julia Branting

Projektledare 
fiber

3720 21540 Kristina Jeppsson Julia Branting

Gatuchef

3800 249XX

81020

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Ahrne Christiansson 

Ahrne Christiansson 

Enhetschef ga-
ta/park

3810 250XX Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Fastighetschef

Fastighets-
avdelning

3900 81010

91010

92030

92039

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Finansverksamhet

9100 920XX Amra Saranovic Sabina Sadikovic

Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/enhet Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Inventarier 3100 13701 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

Länsmansgatan 1 3100 13707 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

Fordon, maskiner, hela kommu-
nen

3300 13601 Amra Saranovic Sabina Sadikovic

Kommunal leasing 3300 13603 Amra Saranovic Sabina Sadikovic

Ekonomisystem 3310 13702 Amra Saranovic Charlotte Antonius

Diverse markförsäljning 3700 13402 Julia Branting Eva Blosfeld

Exploatering, Stora Bernstorp,
etapp 1

3700 20001 Julia Branting Eva Blosfeld

Exploatering, Stora Bernstorp,

etapp 2

3700 20002 Julia Branting Eva Blosfeld

Sege nya industriområde 3700 20003 Julia Branting Eva Blosfeld

Burlöv 13:1 Mimosavägen 3700 20004 Julia Branting Eva Blosfeld

IT-kompletteringar, nät 3710 13705 Charlotte Tapper Julia Branting
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Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/enhet Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Host (hårdvara), IT-system 3710 13708 Charlotte Tapper Julia Branting

Bredbandsutbyggnad, Företags-
byn

3720 13302 Kristina Jeppsson Julia Branting

Bredbandsutbyggnad 3720 13303 Kristina Jeppsson Julia Branting

Avfallsupplag för kompost 3800 13222 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Ombyggnad Repslagaregatan 3800 13305 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Hastighetsanpassning, skyltning 3800 13307 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Gränsvägen förlängning 3800 13308 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Lekplatsplanens genomförande 3800 13309 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Lommavägen utbyggnad 3800 13310 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Kronetorpsvägen utbyggnad 3800 13311 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Parkgatan och cykelväg längs 
med Sockervägen

3800 13312 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Burlövs station stödmur 3800 13313 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Burlövs station nedsänkning 
ledningar (EON)

3800 13314 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Asfaltering av grusvägar 3800 13315 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Gångfartsområde Alnarpsvägen 3800 13316 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Åkarpsdammen utbyggnad 3800 13317 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Stationsvägens bro-utbyggnad 3800 13318 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Åkarp stations omgivning och 
utbyggnad

3800 13319 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Bullerskydd 
järnvägsbron Kronetorp

3800 13320 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Bullerskydd korsningen, stam-
banan /E6

3800 13321 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Breddning, kulvert Sockervägen 3800 13323 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Dalbyvägen, utbyggnad, Fasa-
nen/Ugglan

3800 13324 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Byte gatubelysning LED 3800 13325 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Svenshögsvägen/Nya skolan 3800 13326 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Vallhusen allmän platsmark 3800 13503 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Kronetorp 1:1 allmän platsmark 3800 13504 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Trädgårdsbyn, allmän platsmark 3800 13505 Johan Sjöberg Ahrne Christiansson 

Ny badanläggning 3900 13207 Johan Sjöberg Mats Rosberg

107



BURLÖVS KOMMUN KS/2019:769-049 5/5

Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/enhet Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Skolor, yttre miljö 3900 13210 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Tillgänglighetsåtgärder alla fas-
tigheter

3900 13213 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Skalskydd 3900 13214 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Kylsystem Medborgarhuset 3900 13216 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Utbyte fönster Harakärrsgården 3900 13217 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Staket, skolor och förskolor 3900 13218 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Larm utomhus Kilvägen 3900 13219 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Lillevångspaviljongen, ombygg-
nad, förskolor

3900 13223 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Generella anvisningar enligt attest- och utanordningsreglemente
Föreliggande förslag till attestordning gäller för innevarande budgetår och fram till dess att beslut 
om ny attestordning tas. 

Uppdraget som attestant ska följa regelverket i fullmäktiges beslut om reglemente för attest och ut-
anordning, samt anvisningar i kommunens ekonomihandbok. Attestant ska ta del av och följa dessa 
regelverk. Regelverken finns på insidan under Ekonomiavdelningen/ekonomihandbok.

Kostnadsunderlag för representation, resor, konferenser och dylikt beslutsattesteras av överord-
nad chef. Förvaltningschefens kostnadsunderlag beslutsattesteras av kommundirektör. Kommundi-
rektörens kostnadsunderlag ska beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör har övergripande beslutsattesträtt för kommunledningsförvaltningens verksam-
heter. 

Rättelser av felbokföringar samt interna kostnadsfördelningar1 för samtliga verksamheter och ob-
jekt inom nämndens drift- och investeringsbudget görs av förvaltningsekonom. 

Rättelser av feldebitering gällande avgifter och taxor görs av handläggare. 

1 Avser interna köp och sälj inom nämndens verksamheter, exempelvis föredelning av kostnader för kost och 
städ till respektive verksamhet.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Attestordning 2020 för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2019-xx
Diarienummer KS/2019:769-049
Ikraftträdande 2020-01-01
Historik Ersätter attestordning antagen av kommunstyrelsen 2019-03-11, § 42 (KS/2018:782)
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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KS/2019:770-049

§ 168
Utseende av firmatecknare för 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden 2020-01-01–2020-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare:

Till att underteckna styrelsens handlingar utses kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson, med kom-
munstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lithner, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Rolf Hagmann, 
vardera med kontrasignation av kommundirektör Lars-Åke Ståhl eller kanslichef Charlotta Delin Wemme. 

Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av styrelsen, enligt kommun-
styrelsens beslut 1993-05-03, § 54, utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl, med kanslichef Charlotta Delin 
Wemme som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare. 

Till att underteckna kommunövergripande ramavtal och avropsavtal beslutade enligt p B.2.4 i kommun-
styrelsens delegationsordning undertecknas av upphandlingsstrateg Mari Stanfield, med kanslichef Char-
lotta Delin Wemme som ersättare.

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses tf ekonomichef Amra 
Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av vederbörande hand-
läggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses tf ekonomichef 
Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av ekonom Sabi-
na Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör 
Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy 
utses tf ekonomichef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasigna-
tion av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande 
samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses tf ekonomichef Amra Saranovic, con-
troller Charlotte Antonius och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för sig med kontrasigna-
tion av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors.

Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämnder och 
styrelser) utses vaktmästare Anders Tegel, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommunvägledare Elisa-
beth Nilsson, kommunvägledare Christina Lindgren, kommunvägledare Agnes Wemme och kommunväg-
ledare Eva Broström var för sig.

Till att beordra uttag och eller utbetalningar från kommunens, och av kommunen förvaltade stiftelsers, 
bankkonto utses tf ekonomichef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för 
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sig med kontrasignation av assistent Eva Karlsson, assistent Kerstin Nordfors Johansson eller ekonomiad-
ministratör Therese Rosenfors.

Till att via kommunens internetbank signera utbetalningar överförda från socialförvaltningens verksam-
hetssystem, transaktionskonto 165 65 91-3, utses tf ekonomichef Amra Saranovic, ekonom Sabina Sadi-
kovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson och ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors, var för sig. Attest av utbetalningar internetbank vilka enkelsignerats, ska i efterhand attesteras 
i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på bankkonto.

Till att för kommunens räkning motta inbetalningar, under förutsättning att särskilt avsedda reversalblan-
ketter i löpande följd används, utses assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson, ekono-
miadministratör Therese Rosenfors, ekonom Sabina Sadikovic och tf ekonomichef Amra Saranovic, var för 
sig.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till firmatecknare för år 2020.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-20

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:770-049

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Sabina Sadikovic 
Telefon: 040-625 63 18 
E-post: sabina.sadikovic@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Utseende av firmatecknare 2020

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till firmatecknare för år 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att för tiden 2020-01-01–2020-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande fir-
matecknare:

Till att underteckna styrelsens handlingar utses kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson, 
med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lithner, kommunstyrelsens 2:e vice ordföran-
de Rolf Hagmann, vardera med kontrasignation av kommundirektör Lars-Åke Ståhl eller kansli-
chef Charlotta Delin Wemme. 

Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av styrelsen, enligt 
kommunstyrelsens beslut 1993-05-03, § 54, utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl, med kansli-
chef Charlotta Delin Wemme som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handlägga-
re. 

Till att underteckna kommunövergripande ramavtal och avropsavtal beslutade enligt p B.2.4 i 
kommunstyrelsens delegationsordning undertecknas av upphandlingsstrateg Mari Stanfield, 
med kanslichef Charlotta Delin Wemme som ersättare.

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses tf ekonomi-
chef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av 
vederbörande handläggare. 

Till att underteckna borgensförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses tf 
ekonomichef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasig-
nation av ekonom Sabina Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson 
eller ekonomiadministratör Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens 
finanspolicy utses tf ekonomichef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersät-
tare, med kontrasignation av vederbörande handläggare.  
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Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföre-
läggande samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses tf ekonomichef 
Amra Saranovic, controller Charlotte Antonius och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller 
var för sig med kontrasignation av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson 
eller ekonomiadministratör Therese Rosenfors.

Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämn-
der och styrelser) utses vaktmästare Anders Tegel, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommun-
vägledare Elisabeth Nilsson, kommunvägledare Christina Lindgren, kommunvägledare Agnes 
Wemme och kommunvägledare Eva Broström var för sig.

Till att beordra uttag och eller utbetalningar från kommunens, och av kommunen förvaltade 
stiftelsers, bankkonto utses tf ekonomichef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i 
förening eller var för sig med kontrasignation av assistent Eva Karlsson, assistent Kerstin Nord-
fors Johansson eller ekonomiadministratör Therese Rosenfors.

Till att via kommunens internetbank signera utbetalningar överförda från socialförvaltningens 
verksamhetssystem, transaktionskonto 165 65 91-3, utses tf ekonomichef Amra Saranovic, eko-
nom Sabina Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson och ekono-
miadministratör Therese Rosenfors, var för sig. Attest av utbetalningar internetbank vilka enkel-
signerats, ska i efterhand attesteras i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på 
bankkonto.

Till att för kommunens räkning motta inbetalningar, under förutsättning att särskilt avsedda re-
versalblanketter i löpande följd används, utses assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent 
Eva Karlsson, ekonomiadministratör Therese Rosenfors, ekonom Sabina Sadikovic och tf ekono-
michef Amra Saranovic, var för sig.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Beslut i ärendet delges

Lagakraftbevis begärs av förvaltningsrätten efter beslut
Ekonomiavdelningen
Samtliga firmatecknare
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-28

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:65-339

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

Kommunstyrelsen 

Yttrande i ärende om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunstyrelsens beslut den 28 
oktober 2019, § 142 – Överlämnande av drift och 
underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, 
Burlövs kommun

Sammanfattning
Förvaltningsrätten förelägger den 26 november 2019 Burlövs kommun att svara på överklagan-
de avseende begäran om inhibition av rubricerat beslut. 

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande över begäran om inhibition 
samt över begäran om laglighetsprövning i sin helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Beslutet föreslås förklaras omedelbart justerat.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Förslag till yttrande
Föreläggande Förvaltningsrätten i Malmö 2019-11-26, mål nr 13547-19
Beslut kommunstyrelsen 2019-10-28, § 142, Överlämnande av drift och underhåll gata, park 
och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun
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Beslut i ärendet delges

Förvaltningsrätten i Malmö, kansli1.fma@dom.se, senast den 3 december
Ange målnumret 13547-19 och Yttrande Burlövs kommun i ärendemeningen
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

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

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

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

YTTRANDE

DATUM

2019-12-02 

1/3

DIARIENUMMER

KS/2019:65-339 

Kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Malmö
  
   

Yttrande över begäran om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen samt begäran om inhibition
Mål nr: 13547-19

Förvaltningsrätten har förelagt Burlövs kommun (Kommunen) att svara på överklagande avse-
ende begäran om inhibition av Burlövs kommunstyrelses beslut av den 28 oktober. Kommunen 
lämnar följande yttrande över begäran om inhibition samt över begäran om laglighetsprövning i 
sin helhet.

Beslutet
Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2019, § 142, enligt följande.

 att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kom-
mun, får överlämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen och kommun-
fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019, § 76.

Överklagandet
Klaganden yrkar, som det får förstås, att Kommunens beslut ska upphävas på den grunden att 
det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det. Till stöd för sin talan har klagan-
den sammanfattningsvis anfört följande. 

Beslutet överklagas på den grunden att det överklagade beslutet hänvisar till Burlövs kommun-
fullmäktiges beslut den 14 oktober 2019, § 76. Beslutet avser bland annat bemyndigande för 
kommunstyrelsen att besluta i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till en ju-
ridisk person. Vid tiden för kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 hade fullmäk-
tigebeslutet ännu inte vunnit laga kraft, då detta anslogs den 16 oktober 2019, och kommunsty-
relsen hade därför enligt klaganden inte befogenhet att fatta beslut i ärendet, utan detta skulle 
istället ha fattats av fullmäktige.

Klaganden yrkar på att beslutets verkställighet skjuts upp i avvaktan på förvaltningsrättens be-
slut i ärende om överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 2019, § 76 (mål 
nr. 12975-19). 

Inställning
Kommunen bestrider klagandens yrkande om inhibition och yrkar med åberopande av nedan-
stående grunder att begäran om inhibition ska avslås. Kommunen bestrider vidare klagandens 
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yrkande om att kommunstyrelsens beslut ska upphävas och yrkar med åberopande av nedan-
stående grunder att överklagandet ska avslås.

För det fall rätten finner att kommunstyrelsen inte har haft befogenhet att fatta det överklaga-
de beslutet yrkar Kommunen att beslutet likväl inte ska upphävas, med hänvisning till att beslu-
tet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Begäran om inhibition
Grunder
Inhibition kan meddelas enligt den allmänna föreskriften om interimistiska beslut som finns i 
28 § förvaltningsprocesslagen. Enligt denna föreskrift har domstol, som ska pröva besvär, en all-
män rätt att meddela interimistiska beslut, däribland inhibition av ett överklagat kommunalt be-
slut. 

Syftet med föreskriften är att domstolen ska ha möjlighet att förhindra en verkställighet i fall då 
det är av stor betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte länder till efterrättelse, in-
nan saken slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det skulle vara svårt eller omöj-
ligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet återgå om beslutet upphäves.

Enligt RÅ 1986 ref 7 måste en bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål om laglighets-
prövning grundas på ett preliminärt ståndpunktstagande till frågan huruvida det överklagade 
kommunala beslutet är olagligt eller ej enligt de av klaganden åberopade omständigheterna. 

Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och förbudet 
är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.

Kommunen bestrider att beslutet skulle vara olagligt. Vidare föreligger enligt Kommunen inte 
någon risk för beaktansvärd skada av allmänt eller enskilt intresse om ett verkställighetsförbud 
inte meddelas.

Utveckling av Kommunens talan
Vid prövning av överklagande för laglighetsprövning ska ett överklagat beslut upphävas om nå-
gon av de förutsättningar som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (KL) föreligger. Enligt 13 kap. 
9 § KL behöver dock ett beslut inte upphävas om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av 
senare inträffade förhållanden.

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun har den 25 november 2019, § 91, beslutat att fastställa 
kommunstyrelsens beslut av den 28 oktober 2019, § 142, att godkänna att drift och underhåll, 
gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till en juridisk person 
enligt 10 kap. 1 § KL. Kommunstyrelsens beslut av den 28 oktober 2019, § 142 (det i detta mål 
överklagade beslutet) har därigenom förlorat sin betydelse.

Då det överklagade beslutet, genom fullmäktiges efterföljande beslut, har förlorat sin betydelse, 
saknas helt skäl för rätten att besluta om inhibition. Begäran ska därför lämnas utan bifall.

Begäran om laglighetsprövning
Grunder
Vid laglighetsprövning enligt KL ska domstolen endast bedöma det överklagade beslutets laglig-
het och inte dess lämplighet. Domstolen ska endast pröva huruvida beslutet är olagligt enligt de 
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omständigheter som åberopats av klaganden. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslu-
tet med något annat beslut. 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Kommunen bestrider att kommunstyrelsens beslut skulle strida mot någon av ovan angivna 
grunder.

Utveckling av Kommunens talan
Ett beslut som kan överklagas enligt 13 kap. KL får enligt 13 kap. 14 § KL verkställas innan det 
vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas 
till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.

En rimlig utgångspunkt är att beslut som inte kan rättas om de upphävs av domstol inte ska 
verkställas. Ett kategoriskt förbud mot verkställighet av sådana beslut finns dock inte, se prop. 
2016/17:171 s. 268–271. Regleringen tar sikte på fall där det över huvud taget inte går att rätta 
verkställigheten, exempelvis byggnader som rivs eller avtal utan möjlighet till återgång.

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut den 14 oktober 2019, § 76, bemyndigat kommunsty-
relsen att besluta i ärenden om överlämnande av kommunal angelägenhet till en juridisk per-
son. Det överklagade beslutet – att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal 
fastighetsmark, Burlövs kommun, får överlämnas till en juridisk person – är inte av den karaktä-
ren att beslutet inte kan rättas. Inget avtal har faktiskt tecknats och inget överlämnande har fak-
tiskt skett. 

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun har vidare, såsom ovan angetts, beslutat att fastställa 
kommunstyrelsens beslut, att godkänna att drift och underhåll, gata, park och kommunal fastig-
hetsmark får överlämnas till en juridisk person. Det i detta mål överklagade beslutet har därige-
nom förlorat sin betydelse.

Några skäl att upphäva kommunstyrelsens beslut har inte framkommit genom det som klagan-
den har anfört. Överklagandet, och begäran om inhibition, ska därför lämnas utan bifall.

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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FÖRVALTNINGSRÄTIEN 
!MALMÖ 
Avdelning 1 

FÖRELÄGGANDE 
2019-11 -26 

Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 

Parter: Viktor Eriksson./. Burlövs kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen. 

Ni ska svara på överklagandet avseende begäran om inhibition. 

Aktbilaga 8 

Mål nr. 13547-19 

Domare 107 

Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men senast den 3 december 2019 

När ni skickar in kompletteringen 
Kom ihåg att uppge målnummer 13547-19. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post - då behöver de inte lämnas på annat sätt. 
Känsliga handlingar kan skickas in via www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 
Kontakta oss gärna om ni har frågor: 040 - 35 35 62. 

Charlotta Björk 

Bifogade handlingar: aktbilaga 1 

Dok.Id 538087 

Besöks adress 
Kalendegatan 6 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö Webbplats 

W\vw.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

Telefon Fax 
040-35 35 00 

E-post 
kansli1.fma@dotn.se 

Sida 1 (av 1) 

Öppettider 
måndag-fredag 
08:00-16:00 
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Begäran om laglighetsprövning av kommunstyrelsebeslut i Burlöv 

TILL: FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ 
E-post: forva ltningsrattenimalmo@dom.se 

MOTPART 
Burlövs kommun 

Box 53 

232 21 Arlöv 

BESLUT SOM ÖVERKLAGAS 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Domare 107 

INKOM: 2019-11 -18 
MÅLNR: 13547-19 
AKTBIL: 1 

Burlövs kommunstyrelses beslut den 28 oktober 2019, § 142: Överlämnande av drift och underhåll 

gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun 

YRKANDE 

Undertecknad yrkar att beslutet upphävs. 

YRKANDE OM INHIBITION 

Undertecknad yrkar på att beslutets verkställighet skjuts upp i avvaktan på förvaltningsrättens 

beslut. 

GRUNDER 

Kommunstyrelsebeslutet hänvisar till Burlövs kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 

2019, § 76. Vid tiden för kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 hade 

fullmäktigebeslutet ännu inte vunnit laga kraft då detta anslogs den 16 oktober 2019. 

UTVECKLANDE AV TALAN 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-14, § 76 avser bland annat bemyndigande för kommunstyrelsen 

att privatisera kommunala verksamheter. Då detta beslut ej vunnit laga kraft vid tiden för 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 så hade inte kommunstyrelsen rätt att fatta 

beslut rörande privatisering av verksamheter såsom de gjorde. Beslutet bör därför upphävas. 

Viktor Eriksson -19921001-3273 

Lundavägen 15A, 23231 Arlöv 

Tel: 0735425510 

Mail: viktor.eriksson@burlov.se 
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KS/2019:65-339

§ 142
Överlämnande av drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, 
Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, får över-
lämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen och kommunfullmäktiges beslut den 
14 oktober 2019, § 76. 

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S), Naim 
Skenderi (S), Bengt Åström (S), Hans-Åke Mårtensson (S) och Ove Johansson (MP) till förmån för fram-
ställt men ej bifallet avslagsyrkande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 februari 2019, § 20, åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta förslag till underlag för upphandling av all kommunal grönyteskötsel inklusive vinterväghållning i 
Burlövs kommun. 

Arbetet har letts av en konsult och bedrivits gemensamt av en grupp bestående av personer från relevan-
ta verksamheter i Burlövs kommun. Förutom att ett komplett upphandlingsunderlag har arbetats fram så 
har samtliga ytor i kommunen inventerats för att kunna publicera ett uppdaterat kartmaterial. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 oktober 2019, § 140, att godkänna upphandlingsun-
derlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun. Upphandlingen 
annonserades den 28 oktober 2019.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras kl. 19.05–19.10.

Sedan överläggningen återupptagits yrkar Katja Larsson (S), med instämmande av Ove Johansson (MP), 
avslag på arbetsutskottets förslag till beslut

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 140
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-11-28

1/2

DIARIENUMMER 
KS/2019:798-245

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

Kommunstyrelsen 

Begäran om ersättning för etableringskostnader för 
paviljonger på Södervångskolan

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden hemställer den 14 november 2019 (ordförandebeslut UKN 
delg/2019:89) att kommunfullmäktige måtte uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljong-
er på Södervångskolans tomt. Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader med 
mera motsvarande 1 800 000 kronor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, 
driftskostnader motsvarande 3 000 kronor per månad, samt kostnader för inventarier motsva-
rande 200 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för 
inventarier tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

att anslå 1 800 tkr för ändamålet,

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel,

att anslå 516 tkr i driftsmedel för år 2020,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftsmedel för 2021–2023 behandlas i budget 2021 med flerårsplan 2022–2023.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28
Delegationsbeslut UKN delg/2019:89 – Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigö-
rande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2019-11-14
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger 2019-11-14

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

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

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

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

DELEGATIONSBESLUT
DATUM
2019-11-14

1/1
DIARIENUMMER
UKN/2019:442-291

BESLUTSNUMMER
UKN delg/2019:89

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Handläggare: Peter Nyberg
Telefon: 040-625 60 76
E-post: peter.nyberg@burlov.se 

Kommunfullmäktige
 
   

Etablering av paviljonger på Södervångskolan och 
frigörande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp
Beslutskod: A.2.1

Sammanfattning

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

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

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

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

Beslut
att begära att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Sö-
dervångskolans tomt i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens framställan. 

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader mm motsvarande 
1 800 000 kronor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader mot-
svarande 3 000 kronor per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor.

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

På uppdrag av utbildnings- och kulturnämnden

Amelie Gustafsson
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande
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FRAMSTÄLLAN

DATUM

2019-11-14 

1/2

DIARIENUMMER

UKN/2019:442-291 

Utbildnings- och kulturnämnden Kommunfullmäktige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilaga: 
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustafsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-12-02
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 125, 215—220, 222 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
2. Protokoll från KSAU 2019-11-25
3. Protokoll från PLU 2019-10-21
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-12-02

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

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

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-12-02
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-11-11

2019-11-18

2019-11-18

2019:758

2019:774

2019:773

Julia Branting

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

2019-11-12 2019:367 Helena Sjölin

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

2019-11-06 2019:757 Boris Blumenfeld

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

2019-11-06 2019:702 Ismail Mohammed

2019:217 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-13 2019:737 Sonia Ydreborg

2019:218 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-13 2019:690 Sonia Ydreborg

2019:219 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-14 2019:766 Sonia Ydreborg

2019:220 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-11-14 2019:4 Sonia Ydreborg

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

2019-11-25 2018:856 Lars-Åke Ståhl
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 10.00–11.35

Beslutande Lars Johnson (M)
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Boris Blumenfeld, ekonomichef, § 164
Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg, § 165
Från utredningen Samordning för bostadsbyggande, § 164:
Johan Edstav, regeringens särskilda utredare
Michael Erman, utredningssekreterare Regeringskansliet 
Stefan Eriksson, Sweco
Patrik Jean-Simon, Sweco

Utses att justera Rolf Hagmann

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 26 november 2019 Paragrafer
156-169

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 156 Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 157 Ordföranden informerar 4

§ 158 Försäljning av fastigheten Arlöv 3:32, Segedals industri-
område

KS/2017:455-251 5

§ 159 Delårsrapport 2 Räddningstjänsten Syd 2019 KS/2019:16-106 6

§ 160 Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om 
gränsöverskridande miljöpåverkan från Danmark - Vind-
kraftpark i Nordre Flint i Öresund

KS/2019:714-106 7

§ 161 Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om 
gränsöverskridande miljöpåverkan från Danmark - Vind-
kraftpark i Aflandshage i Öresund

KS/2019:742-439 8

§ 162 Fastställande av uppförandekod för socialt ansvarsfull 
upphandling i Burlövs kommun

KS/2019:734-701 9

§ 163 Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs 
kommuns arbete med krisberedskap

KS/2019:771-172 10

§ 164 Presentation av rapport och kalkylmodell - Samverkan 
för utökat bostadsbyggande

KS/2018:871-011 11

§ 165 Markanvisningstävling kvarteret Hanna KS/2019:264-214 12

§ 166 Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala 
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2018

KS/2019:705-107 13

§ 167 Fastställande av attestordning 2020 för kommunstyrel-
sens verksamheter

KS/2019:769-049 14

§ 168 Utseende av firmatecknare för 2020 för kommunstyrel-
sen

KS/2019:770-049 15 - 16

§ 169 Delgivningar 17
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 156
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll.

Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 26 november 2019.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till 
förmån för framställt men ej bifallet förslag.

___

Förslag
Ordföranden föreslår Rolf Hagmann (SD) att justera dagens protokoll.

Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson (S) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann till juste-
rande.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 157
Ordföranden informerar

Ordförande Lars Johnson (M) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens studiebesök i 
Hiroshima, Japan.

___
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-11-25 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2017:455-251

§ 158
Försäljning av fastigheten Arlöv 3:32, Segedals industriområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till Bygg Tech Group Sweden 3 AB enligt i ärendet redovisat köpeavtal.

___

Ärendebeskrivning
På Segedals industriområde, verksamhetsområdet längs Segedalsvägen med Gamla Segevägen i norr och 
Åvägen i söder, finns idag en mindre obebyggd kommunägd fastighet, Arlöv 3:32, kvar till försäljning. 
Gällande detaljplan anger icke störande verksamhet. 

Företaget Bygg Tech Group Sweden 3 AB önskar förvärva nu den för byggnation enligt gällande detalj-
plan. Köparen bygger lokaler för uthyrning till mindre verksamheter. Fastigheten är den sista obebyggda 
och av kommunen ägda fastigheten i området, resten av området är sedan såld och byggnation pågår 
eller är färdigställda på fastigheterna. 

Fastigheten är ca 2 300 m² stor och har en form som är lite svårexploaterad. Den är avskuren i ena hörnet 
vilket gör att den inte är rektangulär. Den gränsar också till allmän platsmark på två sidor. Mot gamla Se-
gevägen finns idag en ensidig allé som är biotopskyddad och därmed viktig att behålla. En ca åtta meter 
bred prickad markremsa på fastigheten begränsar också användningen. Fastigheten föreslås försäljas för 
850 kronor per m² mark, vilket motsvarar det pris som politiskt beslutats om för försäljning av verksam-
hetsmark vid de senaste försäljningarna i området.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Av köparen undertecknat köpeavtal
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:16-106

§ 159
Delårsrapport 2 ‒ Räddningstjänsten Syd 2019

Kommunfullmäktige föreslås lägga delårsrapport 2 för 2019 från kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Syd till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2019 präglas av de ekonomiska utmaningar förbundet står 
inför i form av ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner samtidigt som skatteunder-
laget i medlemskommunerna inte väntas öka i samma takt. Vid ett extra medlemsforum i slutet av augusti 
indikerade förbundets medlemmar en begränsad uppräkning av medlemsavgiften för 2020. Direktionen 
fattar beslut om rambudget och medlemsavgift under hösten.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 8,6 
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 4,2 mnkr jämfört med budgeterade 0 kr.

Kommunledningsförvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att räddningstjänsten måste 
vidta konkreta åtgärder, exempelvis genom samverkan om gemensamma funktioner, för att få en ekono-
mi och en verksamhet i balans. Den samlade utgiftsbilden för medlemskommunerna innebär en an-
strängd ekonomi för all kommunal verksamhet under kommande år och några avgörande förstärkningar 
av räddningstjänstens ekonomi blir svåra att genomföra.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Delårsrapport 2-2019 – Räddningstjänsten Syd
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KS/2019:714-106

§ 160
Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande 
miljöpåverkan från Danmark ‒ Vindkraftpark i Nordre Flint i Öresund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Naturvårdsverket avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har fått rubricerat ärende för yttrande av Naturvårdsverket. 

Det danska företaget Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har fått tillstånd att genomföra en förun-
dersökning för en havsbaserad vindkraftpark bestående av 16 till 40 turbiner. Det planerade området för 
uppförandet av vindkraftparken är beläget vid den svenska gränsen i Öresund. Kommunledningsförvalt-
ningen bedömer att närmaste avstånd till Burlövs kommun är 8‒12 km.

Kommunledningsförvaltning anser att Sverige fortsatt ska delta i processen och att miljökonsekvensbe-
skrivningen ska omfatta fler miljöaspekter än vad företaget redovisat.

Från förvaltningen föreligger förslag till yttrande i ärendet.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31
Förslag till yttrande
Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöver-
skridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande etablering av en havsbaserad vindkraftpark, Nordre 
Flint, i Öresund – Naturvårdsverket 2019-10-25
Grænseoverskridende virkninger for Nordre Flint Vindmøllepark ‒ Miljø- og Fødevareministeriet, Dan-
mark, 2019-10-08
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KS/2019:742-439

§ 161
Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande 
miljöpåverkan från Danmark ‒ Vindkraftpark i Aflandshage i Öresund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Naturvårdsverket avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har fått rubricerat ärende för yttrande av Naturvårdsverket. 

Det danska företaget Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har fått tillstånd att genomföra en förun-
dersökning för en havsbaserad vindkraftspark bestående av mellan 25 och 63 turbiner med totalhöjd på 
220 meter för de största turbinerna. Det planerade området för uppförandet av vindkraftparken är belä-
get mellan Køge i Danmark och Skanör i Sverige. Kommunledningsförvaltningen bedömer att närmaste 
avstånd till Burlövs kommun är 30 km.

Förvaltningen anser att Sverige fortsatt ska delta i processen och att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
omfatta fler miljöaspekter än vad företaget redovisat. Från förvaltningen föreligger förslag till yttrande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Förslag till yttrande
Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöver-
skridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande etablering av Aflandshage vindkraftpark i Öresund – 
Naturvårdsverket 2019-10-25
Grænseoverskridende virkninger for Aflandshage vindmøllepark ‒ Miljø- og Fødevareministeriet, Dan-
mark 2019-10-08
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KS/2019:734-701

§ 162
Fastställande av uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling i Burlövs 
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa uppförandekod för socialt ansvarsfull upphandling enligt i ärendet redovisat förslag.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S) och Kent Wollmér (S).

___

Ärendebeskrivning
I enlighet med verksamhetsplan 2019 – kommunledningsförvaltningen ska en uppförandekod implemen-
teras. Syfte och mål är att införa större fokus på hållbar upphandling. 

En uppförandekod ska vara ett styrdokument för leverantörer som producera varor och tjänster till Bur-
lövs kommun. Uppförandekoden ska tydliggöra hur Burlövs kommun främjar hållbar utveckling genom att 
varor och tjänster är producerade och bedrivs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 

Uppförandekoden ska gälla i de fall där inte svensk lagstiftning har företräde.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till uppförandekod.

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Förslag till uppförandekod
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KS/2019:771-172

§ 163
Delegering av fastställande av styrdokument för Burlövs kommuns arbete med 
krisberedskap

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbe-
redskap, samt

att delegeringen ska införas i kommunstyrelsens reglemente under § 8 Delegering från fullmäktige.

___

Ärendebeskrivning
Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB). 

Enligt överenskommelsen ska kommunen för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för kom-
munens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inrikt-
ning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska beslutas av kommunfull-
mäktige men detta kan delegeras åt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställde styrdokumentet för 
den förra mandatperioden den 5 december 2016, § 156.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för kommunens uppgifter enligt lagen om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige 
delegerar åt kommunstyrelsen att fastställa styrdokument för Burlövs kommuns arbete med krisbered-
skap, samt att delegeringen införs i kommunstyrelsens reglemente.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16
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KS/2018:871-011

§ 164
Presentation av rapport och kalkylmodell ‒ Samverkan för utökat bostadsbyg-
gande

Regeringens särskilda utredare Johan Edstav och Michael Erman, utredningssekreterare Regeringskansli-
et, samt Patrik Jean-Simon och Stefan Eriksson, Sweco, presenterar rapport och kalkylmodell från samver-
kan mellan Burlövs kommun och Samordning för bostadsbyggande.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 december 2018, § 163, att teckna överenskommelse 
om samverkan mellan Burlövs kommun och Samordning för bostadsbyggande. Överenskommelsens syfte 
är att stödja Burlövs kommun i kommunens planerings- och utvecklingsarbete avseende områdena Bur-
lövs centrum och Kronetorpstaden. 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) ska i sitt uppdrag bland annat stödja mindre 
kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa samt erbju-
da en arena för dialog mellan berörda parter och verka för metodutveckling vid särskilt komplexa plane-
ringsförutsättningar.

___
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KS/2019:264-214

§ 165
Markanvisningstävling kvarteret Hanna

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen föreslås förklara beslutet omedelbart justerat.

___

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun äger ett markområde längs Hantverkaregatan beläget precis vid Burlöv station. Områ-
det, som är cirka 4 000 m² stort, är obebyggt och har ett läge som är kollektivtrafiknära, gränsar till han-
del, har gångavstånd till skolor, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. För att bebygga området på bästa sätt 
planerar kommunen, enligt kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 (KS/2019:627), att 
anordna en markanvisningstävling. 

En markanvisningstävling innebär att kommunen går ut till intresserade bolag och ber om att få förslag på 
hur området kan bebyggas. Bolagen tar fram en enkel skiss med beskrivning av hur just de tänker sig att 
området kan se ut. En jury bestående av politiker och tjänstemän utser sedan en vinnare. Med denna 
vinnare skriver kommunen ett avtal där vinnaren får ensamrätt att tillsammans med kommunen ta fram 
en detaljplan, köpa marken och sedan bebygga den. 

I budget 2020 har avsatts medel för att genomföra markanvisningstävlingen. Budgeten ska täcka eventu-
ell ytterligare utredning, eventuelle kostnader för juryarbete, konsult osv.

Kommunen har möjlighet att välja att inte genomföra tävlingen om förslagen inte anses tillräckligt bra.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-21
Förslag till ”Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Hanna”
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KS/2019:705-107

§ 166
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om 
verksamheten 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bedöma att verksamheten som Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB, Burlövs Bostäders Parkering AB, 
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydvatten AB re-
spektive Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt

att överlämna ärendet för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verk-
samheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit fören-
lig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08
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KS/2019:769-049

§ 167
Fastställande av attestordning 2020 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa attestsordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersättare 
för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2020-01-01–2020-12-31 enligt i ärendet redovisat 
förslag, 

att kommundirektör äger rätt att utse annan person vid förändring av befattningsinnehavare, 

att kommundirektör äger rätt utse tillfälliga beslutsattestanter och ersättare när behov av detta förelig-
ger,

att kommundirektör äger rätt att utse beslutsattestant vid beslut om nya anslag i både drift och investe-
ring, samt

att därtill utse kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens 
verksamheter. Den nu gällande reviderade attestordningen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 
2019, § 42. Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attest-
ordning för varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
Förslag till attestordning
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KS/2019:770-049

§ 168
Utseende av firmatecknare för 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden 2020-01-01–2020-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare:

Till att underteckna styrelsens handlingar utses kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson, med kom-
munstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lithner, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Rolf Hagmann, 
vardera med kontrasignation av kommundirektör Lars-Åke Ståhl eller kanslichef Charlotta Delin Wemme. 

Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av styrelsen, enligt kommun-
styrelsens beslut 1993-05-03, § 54, utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl, med kanslichef Charlotta Delin 
Wemme som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare. 

Till att underteckna kommunövergripande ramavtal och avropsavtal beslutade enligt p B.2.4 i kommun-
styrelsens delegationsordning undertecknas av upphandlingsstrateg Mari Stanfield, med kanslichef Char-
lotta Delin Wemme som ersättare.

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses tf ekonomichef Amra 
Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av vederbörande hand-
läggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses tf ekonomichef 
Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasignation av ekonom Sabi-
na Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör 
Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy 
utses tf ekonomichef Amra Saranovic, med controller Charlotte Antonius som ersättare, med kontrasigna-
tion av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande 
samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses tf ekonomichef Amra Saranovic, con-
troller Charlotte Antonius och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för sig med kontrasigna-
tion av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors.

Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämnder och 
styrelser) utses vaktmästare Anders Tegel, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommunvägledare Elisa-
beth Nilsson, kommunvägledare Christina Lindgren, kommunvägledare Agnes Wemme och kommunväg-
ledare Eva Broström var för sig.

Till att beordra uttag och eller utbetalningar från kommunens, och av kommunen förvaltade stiftelsers, 
bankkonto utses tf ekonomichef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för 
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sig med kontrasignation av assistent Eva Karlsson, assistent Kerstin Nordfors Johansson eller ekonomiad-
ministratör Therese Rosenfors.

Till att via kommunens internetbank signera utbetalningar överförda från socialförvaltningens verksam-
hetssystem, transaktionskonto 165 65 91-3, utses tf ekonomichef Amra Saranovic, ekonom Sabina Sadi-
kovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson och ekonomiadministratör Therese 
Rosenfors, var för sig. Attest av utbetalningar internetbank vilka enkelsignerats, ska i efterhand attesteras 
i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på bankkonto.

Till att för kommunens räkning motta inbetalningar, under förutsättning att särskilt avsedda reversalblan-
ketter i löpande följd används, utses assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson, ekono-
miadministratör Therese Rosenfors, ekonom Sabina Sadikovic och tf ekonomichef Amra Saranovic, var för 
sig.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till firmatecknare för år 2020.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20
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§ 169
Delgivningar

a) KS/2019:682
Upphävande av beslut MBN 2019-09-17, gällande begäran av medel för rekrytering av handläggare 
(MBN-2018-165)

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger delgiven handling till handlingarna.

___
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21

Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-10:15

Beslutande Katja Larsson (S)
Lars Johnson (M), ordf.
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Kristoffer Daag (L)

Ersättare Hans-Åke Mårtensson (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Roland Bäck (SD)
Bengt Åström (S)

Övriga närvarande Bo Lindquist (V), adj.
Ove Johansson (MP), adj.
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Bengt Guldstrand, planchef
Fanny Jacobsson, planarkitekt
Erik Karlsson, planstrateg
Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt
Rebecka Strandquist, planarkitekt
Gärda Sjöholm, konsult
Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg
Rickard Brinck, kommunjurist

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset 2019-10-24 Paragrafer
33-37

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Rickard Brinck

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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Innehållsförteckning

§ 33 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 34 Ansökan planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 
12:56

KS/2019:456-217 4

§ 35 Ansökan om planbesked avseende Burlöv 5:5 KS/2019:552-217 5

§ 36 Ansökan om planbesked, Kabbarp 8:87 KS/2019:630-214 6

§ 37 Förvaltningen informerar 7
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§ 33
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att utse Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum i medborgarhuset torsdagen den 24 oktober. 

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till förmån för av den först-
nämnde framställt men ej bifallet yrkande. 

Yrkanden
Lars Johnson (M) yrkar att Rolf Hagmann (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kent Wollmér (S) yrkar att Katja Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Lars John-
sons (M) yrkande. 

___
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KS/2019:456-217

§ 34
Ansökan planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 12:56

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och bygg-
lag, 

att om planarbetet inte resulterar i en samrådshandling inom tre år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

Rico Estate Development AB har den 25 juni 2019 lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Sunnanå 12:40, 12:41 och 12:56 i Stora Bernstorps handelsområde. Ansökan gäller ändring av befintlig 
detaljplan för att ge möjlighet till fler höga reklamskyltar.

I gällande detaljplan finns två möjliga lägen för 35 meter höga reklampelare i området. Ett av dem är ian-
språktaget för en Bauhausskylt. Området byggs nu ut ytterligare och det blir viktigt att studera reklam-
masterna i sitt sammanhang.

För att utreda lämpliga skyltlösningar på fastigheterna 12:40, 12:41 och 12:56 i Stora Bernstorps behöver 
ärendet därför prövas i detaljplan. Detaljplaneringen föreslås genomföras med standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planen anses tidigast kunna bli antagen år 2021.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 12:56
___
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:552-217

§ 35
Ansökan om planbesked avseende Burlöv 5:5

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att avslå ansökan om planbesked avseende Burlöv 5:5.

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har fått in en planansökan avseende Burlöv 5:5 från Torbjörn Carlberg. Ansökan gäller 
enbostadshus i grupp. Projektet syftar till att i direkt anslutning till befintlig gård uppföra en mindre by 
med cirka 15–30 bostäder. Området är inte detaljplanelagt sedan innan. I kommunens översiktsplan är 
området utpekat som odlingslandskap. Marken är bland de bästa i Sverige för odling ur produktionssyn-
punkt. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövården där det öppna sammanhängande odlingsland-
skapet ses som viktigt. 

Den planerade bebyggelsen ligger utanför vad som anses vara stationsnära, har ingen buss i direkt anslut-
ning och saknar gång- och cykelvägskopplingar. 

Mot bakgrund av det som ovan anförts gällande exempelvis anspråkstagande av jordbruksmark, påverkan 
på riksintresset samt att läget bidrar till ökat bilberoende föreslås ansökan avslås.  

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked avseende Burlöv 5:5
Bilaga – Burlöv 5:5, Diskussion inför planansökan
___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:630-214

§ 36
Ansökan om planbesked, Kabbarp 8:87

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan med samt

att plankostnadsavtal ska tecknas för upphävandet av tomtindelningen samt,

att om planarbetet inte resulterat i en samrådshandling inom tre år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked har inkommit gällande Kabbarp 8:87. Fastighetsägarna vill stycka av sin fastighet 
och bygga enbostadshus på den avstyckade tomten. För att möjliggöra avstyckning av fastigheten måste 
äldre fastighetsbestämmelser upphävas. Fastighetsbestämmelserna regleras i en tomtindelning från 
1967.

I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, beskrivs Åkarp som en tätort med större delen villor 
och flerbostadshus. Upphävande av tomtindelning och avstyckning av fastigheten innebär inga större 
förändringar för stadsbilden i Åkarp. I takt med att Åkarp utvecklas som stationssamhälle ses förtätning 
och utveckling positivt. 

Detaljplaneringen föreslås genomföras med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen kap.4 18 §, 
andra stycket punkt 1 och 2. Planen anses tidigast kunna bli antagen år 2021.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Bilaga 1, Beskrivning
___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 37
Förvaltningen informerar

Planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén informerar om alternativen för lokalisering av en ny skola på Krone-
torpsområdet. Planarkitekt Rebecka Strandquist informerar om den planerade markanvisningstävlingen 
för kvarteret Hanna.

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-12-02
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:585
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2020

2. KS/2019:204
Minnesanteckningar ägarsamråd Kommunassurans 2019-11-21

3. KS/2019:781
Mail: En framgångsrik samverkan mellan Räddningstjänsterna i Skåne och 
Kommunförbundet Skåne hotas

4. KS/2019:781
Framtiden för Räddsam Skåne

5. KS/2019:788
Rapport från möte med näringsministern 2019-11-13

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

7. KS/2019:122
Mötesanteckningar från ägarsamråd 2019-11-08, Sydvatten

8. KS/2019:45
Minnesanteckningar ägarsamråd SYSAV 2019-10-29

9. KS/2019:182
Minnesanteckningar från informationsmöte med ordförande och VD i Skärfläckan 
AB respektive Burlövs Bostäder AB 2019-11-27
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1 (3)  BESLUT 
  
Datum Diarienummer 

2019-11-07 

  

851-26599-2019 

   

 
 

 
 

  
Länets kommuner, e-post: 
info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se; 

kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se; 
kommunstyrelsen@eslov.se; kontaktcenter@helsingborg.se; 

kommunen@hoganas.se; kommunen@horby.se; 

kommun@hoor.se; kommunen@hassleholm.se; 
kommun@klippan.se; kommunen@kavlinge.se; 

kommun@kristianstad.se; kommun@landskrona.se; 

kommunstyrelsen@lomma.se; lunds.kommun@lund.se; 
kommunstyrelsen@malmo.se; kommun@osby.se; 

kommunhuset@perstorp.se; 
kommunledningskontoret@simrishamn.se; kanslihuset@sjobo.se; 

kansli@skurup.se; kommunen@staffanstorp.se; info@svalov.se; 

kommunen@svedala.se; kommun@tomelilla.se; 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; vellinge.kommun@vellinge.se; 

kommunen@ystad.se; kommun@astorp.se; info@engelholm.se; 

kommunkontor@orkelljunga.se; kommun@ostragoinge.se  

 
Migrationsverket, e-post: 
migrationsverket@migrationsverket.se  

bosattningsenheten@migrationsverket.se  
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 
 

 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A      
 

 

 
 

Beslut om fördelning av anvisningar år 
2020 till kommuner i Skåne län 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Skåne län 

(kommuntal) för kalenderåret 2020 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.  

 

Redogörelse för ärendet 

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 

kommuner år 2020. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 

kommuner framgår det vidare att 769 nyanlända ska anvisas till Skåne län år 

2020.  

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 

kommuntal.  

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en 

nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 

förutsättningar. 

 

Skälen för länsstyrelsens beslut 
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BESLUT 2 (3)  

Datum Diarienummer 

2019-11-07 851-26599-2019 
  

 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen 

av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, 

hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, 

sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt 

omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas 

får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att 

tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier. 

 

Överklagan 

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas. 

 
Upplysningar 

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 

bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får 

kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter 

överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 

under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.  

 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen. 

Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen 

hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyanlända 

personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad 

självbosättning.  

 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin efter föredragning av 

integrationsutvecklare Gunilla Holmlin. I beslutets beredning har även 

avdelningschef Peter Cavala och enhetschef Åsa Stenbäck Holmér deltagit. 

Ola Melin 

Länsöverdirektör 

Detta ärende har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrift 

 

Bilaga 

Bilaga 1.   Kommuntal år 2020 för kommuner i Skåne län  
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BESLUT 3 (3)  

Datum Diarienummer 

2019-11-07 851-26599-2019 
  

 

 

Bilaga 1 

Kommuntal år 2020 för kommuner i Skåne län  

Kommun  Kommuntal 
Bjuv 6 

Bromölla 2 

Burlöv 0 

Båstad 20 

Eslöv 21 

Helsingborg 41 

Hässleholm 0 

Höganäs 30 

Hörby 15 

Höör 18 

Klippan 8 

Kristianstad 9 

Kävlinge 55 

Landskrona 6 

Lomma 52 

Lund 149 

Malmö 0 

Osby 0 

Perstorp 0 

Simrishamn 0 

Sjöbo 27 

Skurup 21 

Staffanstorp 44 

Svalöv 4 

Svedala 36 

Tomelilla 7 

Trelleborg 61 

Vellinge 64 

Ystad 31 

Åstorp 0 

Ängelholm 42 

Örkelljunga 0 

Östra Göinge 0 

Skåne 769 
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MINNESANTECKNINGAR

DATUM

2019-11-21 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:204-106 

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

Minnesanteckningar ägarsamråd Kommunassurans 
Mötesdatum: 2019-11-21

Plats: Hässleholm

Ekonomiskt utfall och prognoser
 Premieintäkterna ökar år för år. Preliminära siffror i år, 2019, är ca 69 mnkr. Förväntad pre-

mieintäkt 2020 är ca 74 mnkr.
 Av premieinkomsterna används ca 25 mnkr för att återförsäkra premierna i syfte att minska 

förlusterna vid skadereglering. Detta är en riskpremie.
 Kommunassurans premieintäkter sköt i höjden 2018. Flera små kommuner norr om Göta-

landsgränsen anslöts till bolaget under den perioden.
 Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas hamna på 17 mnkr 2019, vilket är 

den högsta nivån hittills.
 År 2014–2016 sjönk resultatet och 2016 hade man ett underskott. Orsaken var stora skade-

regleringar under denna period.
 Bolaget är dock välkonsoliderat, pga. att man har haft vinst alla år från 2005 fram till idag, 

med undantag för 2016, vilket innebär att man har kunnat sätta av reserver för sämre tider. 
Detta innebär att man klarar några år med minus.

 Från och med 2020 har Lund, Kristianstad, Burlöv och Tranemo valt att teckna försäkring, 
varför premieintäkterna ökar.

 Vinsten väntas dock minska 2020 eftersom en stor del av överskottet 2019 beror på rea-
vinster på placerade medel. Detta kan man inte räkna med kommande år.

 Bolagets värdering på värdepapperna är idag ca 180 mnkr.
 Av 56 kommuner har 47 fått premieåterbäring. Totalt räknar man med att återbäringen 

kommer hamna på 7,8 mnkr i år.

 Framåt
 Det finns en risk för dyrare återförsäkring nästa år, vilket kan innebära högre premier på 

sikt.
 År 2020 har styrelsen beslutat att premieåterbäringen ökar från 25 till 30 %, vilket ökar inci-

tamentet att direktplacera hos Kommunassurans.

Premieåterbäringssystem för kommuner som har en försäkring
 Ett exempel är 1 mnkr i premiekostnad för en kommun, av detta är 40 % en fast kostnad.
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 Om kommunen råkar ut för skador som uppgår till ca 200 tkr har man icke utnyttjade pre-
mier för 400 tkr kvar. Av dessa icke utnyttjade premier kan kommunen få en återbäring på 
30 %. Det skulle innebära att man får tillbaka ca 120 tkr. 

 Maximal återbäring i detta fall är 180 tkr om inga skador uppstår, vilket motsvarar ca 18 %.
 Denna återbäring sker innan beräkning av årets resultat. 

Förslag till justering av ägardirektiv
 Det finns ett behov av få ta del av handlingar tidigare för att kunna hantera ärendet i kom-

munen.
 Det handlar om att se över ledtiderna i respektive process; bolaget och kommunerna.
 Vellinge har flyttat ned ombudsinstruktionerna från KF till KS för att kunna korta ned ledti-

derna, något som rekomenteras av Vellinge. 
 Behovet finns eftersom deadline för försäkringsbolag att lämna inkomstdeklarationer är 

den 30 juni och då måste besluten tas fram i ett tidigt skede.
 Detta blir extra viktigt om man hanterar bolaget i den sammanställda redovisningen.
 En annan trång sektor är externrevisionsprocessen; det finns inte många legitimerade revi-

sorer som kan hanterar försäkringsbolag. Man ska se över om man kan forcera fram den 
processen i revideringen.

 Färdigt förslag på reviderat ägardirektiv förväntas vara klart i mitten av januari 2020.
 Förslaget är att man ska ha ett beslut om nytt ägardirektiv vid bolagsstämman 2020.

Anteckningar förda av

Boris Blumenfeld 
Ekonomichef
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From:                                 Charlotta Delin Wemme
Sent:                                  Thu, 21 Nov 2019 07:48:58 +0000
To:                                      Registrera Burlöv
Subject:                             VB: En framgångsrik samverkan mellan Räddningstjänsterna i Skåne och 
Kommunförbundet Skåne hotas

Nytt ärende: Räddningstjänsterna i Skåne (även mailet reggas)
Delges Lars-Åke, Lars Johnson, Mats Lithner och Rolf Hagmann
 
 
 

Från: Ängehov Christer - RSNV <christer.angehov@rsnv.se> 
Skickat: den 20 november 2019 18:19
Till: Anders Rubin <anders.rubin@malmo.se>; Cecilia Bladh In Zito <cecilia.bladh.in.zito@sd.se>; Cecilia 
Magnusson-Svärd <csvard@live.com>; Johan Andersson <johan.andersson@eslov.se>; Lars Lundberg 
<lars.lundberg@kristdemokraterna.se>; Leif Sandberg <leif.sandberg@tomelilla.se>; Linda Allansson 
Wester <linda.allanssonwester@svedala.se>; Ward Maria - KSF <maria.ward@helsingborg.se>; Winberg 
Nordström Maria - KSF <Maria.Winberg-Nordstrom@helsingborg.se>; Patric Åberg 
<patric.aberg@ostragoinge.se>; Sara Gigja <sara.gigja@icloud.com>; Teddy Nilsson 
<teddy.nilsson@sd.se>; Torbjörn Tegnhammar <torbjorn.tegnhammar@moderaterna.se>; Anders Ståhl 
<anders.stahl@hoganas.se>; Anders Tell Kristianstad <anders.tell@kristianstad.se>; Carina Wutzler 
<carina.wutzler@vellinge.se>; Eric Berntsson <eric.berntsson@sd.se>; Fanny Johansson 
<fanny.johansson@lund.se>; Hanna Nilsson <hanna.nilsson@sd.se>; Jeanette versson 
<jeanette.ovesson@edu.simrishamn.se>; Lars Nyander <lars.nyander@engelholm.se>; Lena 
Wallentheim <lena.wallentheim@hassleholm.se>; Liss Böcker Sellgren <liss.bocker@engelholm.se>; 
Mats Sander <mats.e.sander@gmail.com>; Roko Kursar <roko.kursar@liberalerna.se>; Vlado Somljacan 
<Vlado.Somljacan@burlov.se>; kommunen@ostragoinge.se; info@bjuv.se; 
bastads.kommun@bastad.se; kommunen@eslov.se; kommun@hoor.se; Burlövs Kommun Burlöv 
<burlov.kommun@burlov.se>; kommun@klippan.se; kommun@landskrona.se; kommun@osby.se; 
kommunen@hassleholm.se; kommunen@hoganas.se; kommunen@horby.se; Kommunen Staffanstorp 
<kommunen@staffanstorp.se>; kommunen@svedala.se; kommunen@ystad.se; 
kommunhuset@perstorp.se; kommunkontor@orkelljunga.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; 
tomelilla.kommun@tomelilla.se; trelleborgs.kommun@trelleborg.se; vellinge.kommun@vellinge.se; 
info@engelholm.se; info@svalov.se; kansli@skurup.se; kanslihuset@sjobo.se; kommun@astorp.se; 
kommunledningskontoret@kristianstad.se; lunds.kommun@lund.se; Kontakt Kävlinge 
<kontakt@kavlinge.se>; info@lomma.se; simrishamns.kommun@simrishamn.se; Helsingborg 
kontaktcenter <kontaktcenter@helsingborg.se>
Kopia: Orsing Christian - KSF <christian.orsing@helsingborg.se>; Bo Persson 
<bo.persson@konsult.kfsk.se>; 'anders.olofsson@bromolla.se'; 'andreas.bengtsson@kristianstad.se'; 
Bertil Persson <Bertil.Persson3@staffanstorp.se>; Emma Nordwall <emma.nordwall@hassleholm.se>; 
'eva.lovbom@landskrona.se'; 'jimmie.ask@osby.se'; Kant Naterman <kent.naterman@astorp.se>; 
'leif.hylander@perstorp.se'; 'Linda Kazmierczak' <linda.kazmierczak@rsyd.se>; Lindström Johan - RSNV 
<Johan.Lindstrom@rsnv.se>; Magnus Strid <magnus.strid@trelleborg.se>; 'martin.gertsson@rsyd.se'; 
'mats.svensson@sorf.se'; 'mikael.jonsson@svedala.se'; 'pelle.pettersson@bastad.se'; 
'per.bjorkman@hoor.se'; Scotte Lars - Räddningsnämnden <lars.scotte@hoganas.se>; Sjöberg Jonathan - 
RSNV <jonathan.sjoberg@rsnv.se>; Ängehov Christer - RSNV <christer.angehov@rsnv.se>
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mailto:christer.angehov@rsnv.se


Ämne: En framgångsrik samverkan mellan Räddningstjänsterna i Skåne och Kommunförbundet Skåne 
hotas
 
Hej, Jag skriver detta mail med bilaga på uppdrag av Förbundsdirektörer och Räddningscheferna i Skåne. 
Dock inte Räddningschefen i Räddningstjänsten Lomma/Staffanstorp som valt att avstå att underteckna. 
 
Cheferna för räddningstjänsterna vill med denna skrivelse beskriva befintligt samarbete samt peka på 
konsekvenserna vid olika handlingsalternativ för fortsatt drift, alternativt helt lägga ner nuvarande 
modell för samverkan i Räddsam Skåne.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
 

Christer Ängehov
Förbundsdirektör, Chief executive officer

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst / Fire and Rescue Service Skåne Northwest

Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

Tel / Phone: +4610-2190100 

Cell phone: +4673-4118918

 rsnv.se

Räddningstjänsten Skåne Nordväst behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Läs mer om dina rättigheter och om hur 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst behandlar personuppgifter här.

The Fire and Rescue Service Skåne Northwest processes your personal data when you communicate with us via e-mail. You can read more about your rights and how 

the Fire and Rescue Service Skåne Northwest processes personal data here.
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Rapport från möte med näringsministern den 13 november 2019 

 

Deltagare: Ibrahim Baylan,(IB), Erik Pedersen, politiskt sakkunnig 

Jan Bohman, Anton Sjödell, Christer Asplund, Peter Nygårds 

 

Mötet med näringsministern byggde på den skrivelse som Svenska 

Industrikommuner skickat till näringsdepartementet i förväg. Syftet med mötet 

var att föra fram de frågeområden som vi anser är viktigast för att skapa goda 

betingelser för utveckling och tillväxt i industrikommunerna. Vi vill dessutom ha 

en fast kontakt in i näringsdepartementet för att löpande kunna förmedla 

tydliga bilder av vad som behövs för åtgärder utifrån ett platsperspektiv. 

Följande frågeområden behandlades: 

1. SME och de omfattande och komplicerade ansökningsprocesserna kring 

tillväxt- och innovationsprojekt. 

IB hade svårt att se området som särskilt svårt att hantera. Vi efterlyste bättre 

proaktivitet från Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. SME behöver 

stöd i denna process i form av rådgivning. Våra kontakter med generaldirek-

törerna i nämnda myndigheter har signalerat att detta är ett område som 

behöver hanteras. De är också beredda att diskutera en annan, mer proaktiv 

roll i denna fråga. IB noterade våra synpunkter, men brann för närvarande inte 

för problemställningen. 

2. Infrastrukturen 

Vi fick mycket medhåll av IB i beskrivningen av den eftersatta 

transportinfrastrukturen i industrikommunerna. Han menade att många 

decennier av uteblivna uppgraderingar  av och investeringar i vägar och 

järnvägsförbindelser får stora negativa effekter  nu när efterfrågan på  inte 

minst järnvägstransporter för både gods- och persontrafik ökar. 
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Vi framförde att vi vill få in mer av näringspolitiska aspekter i diskussionen med 

Trafikverket. 

3. Bristen på kompetent arbetskraft 

Detta var det kanske mest intressanta området för IB att diskutera med 

oss. Han menade att arbetskraftsinvandringen är viktig för främst mindre 

kommuner och det beroende på demografi och urbanisering. 

Flyktingsituationen har i många fall en annan dimension i att 

utbildningsnivån och arbetserfarenheten kan vara mycket låga. IB 

kommer i närtid att lansera ett samverkansprojekt tillsammans med 

näringslivet för att just fokusera på svårigheten att hitta rätt kompetens 

för företagen och att få in nya svenska på arbetsmarknaden. Livslångt 

lärande utgör en viktig del i arbetet.  

 

Vi anmälde vårt intresse för att följa och ge input till detta initiativ. I 

detta intresse ligger också mer spetsiga försök med internationell 

talangjakt, gärna med en lokal och regional förankring. Idag ”ägs” denna 

fråga inte av någon specifik myndighet. Industrikommunerna har i både 

låg- och högkonjunkturer haft problem med att få utländska experter att 

etablera sig.   

 

4. Regelförenklingar 

IB höll med om att detta är ett gammalt problem som är svårlösligt. Men 

det handlar också om relationen till myndigheterna och deras förmåga 

att ge snabba besked och att bemöta medborgarna med en bra attityd. 

Han tog den regionala förvaltningen som ett exempel. 

Utvecklingsfrågorna har flyttats från länsstyrelserna till 

landsting/regioner. Kvar hos länsstyrelserna finns nu kravfrågor och 

restriktiva perspektiv. Det finns en ”väktarattityd”.  

 

 

 

 

167



 

2 
 

 

 

Om en landshövding inte har en politisk bakgrund så blir länsstyrelsen 

stelt tjänstemannamässig och tenderar att leta hinder i olika frågor som 

primärt påverkar miljötillstånd och byggnadsfrågor. Tillväxt- och 

utvecklingsperspektiven blir därmed de stora förlorarna. Det behövs en 

kraft som balanserar olika intressen så att t.ex. inte miljöintressen alltid 

står före andra viktiga perspektiv. Det är också önskvärt att kommunal-

råden ute i industrikommunerna är tydliga i denna problematik. IB ser 

det som viktigt att se över den regionala myndighetsstrukturen trots att 

denna problematik är svår. 

IB pekade också på att landshövdingarna mer borde ägna sig åt s k 

”främjandeåtgärder”. IB kommer att samla landshövdingarna med detta 

budskap på dagordningen.  

5. Innovationsupphandlingar 

 

Innovations- och funktionsupphandlingar är också ett näringspolitiskt 

viktigt område för ministern. Han ser gärna bra exempel på hur detta 

skulle kunna utnyttjas ur ett lokalt perspektiv. Det pågår en diskussion 

med Upphandlingsmyndigheten, men frågan har också en EU-bäring. Det 

borde gå att vara mer innovativ i hur upphandlingssystemet skulle kunna 

användas. Det finns exempelvis säkerhetsaspekter som borde kunna 

vägas in i flera upphandlingsärenden. Det är också viktigt att kommuner 

försöker samverka mer i upphandlingarna. 

 

Industrikommunerna har sett en tendens att i ökad omfattning i 

samband funktionsupphandlingar samverka lokalt över 

kommungränserna för att därigenom tillföra processen mer av 

innovationskraft. Här kan Industrikommunerna medverka på ett 

konstruktivt sätt både med fler interkommunala upphandlingar och 

dessutom koppla ihop funktionsupphandlingarna med ansträngningarna 

att etablera fler testbäddar.    
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6. Tryggad energiförsörjning 

            IB är väl medveten om situationen för det svenska energisystemet.      

Han hänvisar till att han ej längre ansvarar för dessa frågor, men inser 

naturligtvis att effektbristproblematiken påverkar industrietableringar på 

ett mycket negativt sätt. 

 

Noterades att alla Industrikommunerna hyser egna deponier, ofta flera, 

som inte används till något. Här finns en slumrande markresurs för 

byggande av storskaliga solcellsparker, som kan byggas på dessa ”döda” 

ytor. Ett sådant exempel som överlämnades separat har sin hemvist i 

industrikommunen Östhammar och den stora Gimoanläggningen. 

Regional/lokalt kan denna typ av projektutveckling få en viktig roll inte 

minst för att lindra effekttopparna. 

 

7.  Gruvnäring 

IB ser nödvändigheten i att inom landets gränser i ökande utsträckning 

kunna bryta mineraler som är viktig för teknikutvecklingen. Det är inte 

önskvärt att bli beroende av Kina eller barnarbete beroende gruvbrytning 

i t ex Kongo. Problemet med tillstånd för brytning är bl. a. kopplat till den 

regionala samhällsstrukturens dysfunktionella tillstånd. 

  

Sverige måste framstå som konkurrenskraftigt i tillståndsprocesserna i 

jämförelse också med våra nordiska grannländer. 

  

8. Digitalisering 

Det fanns en samsyn mellan ministern och oss om vikten av att den 

kommunala sektorn kan och måste öka sin digitaliseringsgrad. 

Kommunerna ligger långt efter idag.  Industrins administrativa delar 

måste utnyttjas som en förebild för det kommunala utvecklingsarbetet 

med digitalisering. Här finns stora effektiviseringsvinster att göra. 

Industrikommunprojektet i Gislaved med digitalisering för mer 

samhällsnytta framhölls som ett intressant initiativ som nyligen tagits.   
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Slutsatser 

Det fanns en stor samsyn mellan ministern och oss när det gäller synen 

på de av oss presenterade frågorna. IB lovade att näringsdepartementet 

löpande skulle delta i diskussioner med oss i Sv. Industrikommunerna om 

de analyser vi gör och de slutsatser som vi drar. Detta borde kunna ge 

inspiration till fler att utveckla lokal tillväxt. IB meddelade att hans 

statssekreterare Emil Högberg skulle vara vår kontaktperson in i 

departementet. Noterades också att Erik Pedersen, politisk sakkunnig, 

deltog under hela överläggningen och förde egna noteringar.   

Dag som ovan 

 

Christer Asplund och Peter Nygårds  
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

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

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

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

DELEGATIONSBESLUT
DATUM
2019-11-25

1/1
DIARIENUMMER
KS/2018:856-029

BESLUTSNUMMER
KS delg/2019:222

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

Kommunstyrelsen
Lars Wästberg
Malin Fajersson
 
   

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

Under perioden 2019-12-20 –2020-01-16 förordnas som tf kommundirektör, pga 
undertecknads ledighet;

Lars Wästberg, 2019-12-27—2019-12-31

Malin Fajersson, 2020-01-01—2020-01-07

På uppdrag av kommunstyrelsen

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör
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Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i 

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, org.nr 

556187-0410, den 29 oktober 2019. 

 

 

Närvarande: se bifogad deltagarlista, Bilaga 1. 

Presentationsmaterial: se bifogade powerpoint-presentationer, Bilaga 2 (Frågor i fokus 2019 och 
2020), Bilaga 3 (Ekonomi T2 2019, P2 2019, BU 2020), Bilaga 4 (Avfallsförbränningsskatt – effekt på 
ägarnas behandlingsavgifter), Bilaga 5 (Strategisk inriktning/agenda mot 2025/2030), Bilaga 6 
(Slaggsorteringsprojektet), Bilaga 7 (Investering i textilsorteringsanläggning), Bilaga 8 (Elförsörjning 
och effektutmaning), Bilaga 9 (Möjligheter till utökad elleverans från SYSAV), Bilaga 10 (Förnyat 
konsortialavtal) 

 

1. Sammanträdet öppnas 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun, 

öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

2. Genomgång av dagordningen 

Katrin Stjernfeldt Jammeh går igenom dagordningen för sammanträdet. 

3. Konkurrensverkets nya ärende – status  

Lovisa Hansson, stadsjurist i Malmö kommun, upplyser att Konkurrensverket 

ännu inte har återkommit i granskningsärendet efter det att ägarkommunerna 

den 12 april 2019 lämnade yttrandet till verket. 

4. Några aktuella frågor i fokus  

Peter Engström redogör för de frågor som är i fokus för SYSAV 2019 och 2020, 

bilaga 2. 

SYSAV kommer vid ett kommande ägarsamråd att redogöra för bolagets 

förberedelser för verksamhet under höjd beredskap. 

5. Ekonomi  

Peter Engström redogör för bokslutet för tertial 2, helårsprognosen för 2019 och 

budget för 2020 avseende Sysavkoncernen, bilaga 3. 

6. Avfallsförbränningsskatten – effekt på ägarnas behandlingsavgifter 

Peter Engström redogör för bolagsstyrelsens beslut om att en skatt på för-

bränning av avfall kommer att föras vidare till ägarna och medföra en effekt på 

ägarnas behandlingsavgifter samt upplyser om att SYSAV kommer att utreda 

alternativ kring hur en sådan skatt kommer att föras vidare till ägarkommunerna, 

bilaga 4.  
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7. Strategisk inriktning/agenda mot 2025/2030 

Peter Engström redogör för den strategiska agenda mot 2025/2030 - samt för 

huvudstrategier för att uppnå mål och syften med agendan - som bolaget har 

formulerat, bilaga 5. 

8. Slaggsorteringsprojektet – status 

Peter Engström redogör för statusen vad gäller slaggsorteringsprojektet, bilaga 

6. 

9. Investering i textilsorteringsanläggning 

Peter Engström redogör för bolagsstyrelsens beslut om att investera i en 

textilsorteringsanläggning och skälen för beslutet, bilaga 7. 

10. Elförsörjning och effektutmaning  

Jonas Kamleh, Miljöförvaltningen Malmö stad, redogör för elförsörjning och 

effektutmaningar i Skåne samt för rekommendationen att ”Utreda SYSAV:s 

möjligheter att etablera mer elproduktion i Skåne”, bilaga 8. 

Rekommendationen diskuteras. 

Katrin Stjernfeldt Jammeh uppger att hon ansåg att SYSAV:s ägarsamråd var ett 

naturligt forum att lyfta frågorna om elförsörjning och tillförsel av el i Skåne på 

men att fler – däribland andra kommuner - också kan involveras i frågorna. Hon 

uppger vidare att ägarsamrådet inte behöver ta ställning till rekommendationen 

på sittande möte idag samt ber samtliga mötesdeltagare att fundera vidare på 

frågorna och på vilken väg framåt som är bäst att gå. Malmö kommun avser att 

ta kontakt med ägarkommunerna och SYSAV om hur frågan om elförsörjningen 

kan hanteras vidare. 

11. Möjligheter till elleverans från SYSAV 

Peter Engström redogör för alternativa möjligheter till utökad elleverans från 

SYSAV som grundas på energiutvinning från avfallsrester och som är inom 

ramen för bolagets nuvarande uppdrag, bilaga 9. 

Det beslutas att representanter från ägarsamrådet i samarbete med SYSAV ska 

se vidare på möjligheterna att - inom ramen för bolagets nuvarande uppdrag - få 

utökad elleverans från SYSAV samt att det sedan vid ett kommande ägarsamråd 

ska presenteras ett mer konkret förslag till upplägg. 

12. Förnyat konsortialavtal 

Peter Engström redogör för innehållet i vissa delar av gällande konsortialavtal – 

och bland annat om innehållet i paragrafen om avtalets giltighetstid - och av 

gällande ägardirektiv varvid han tar upp några frågor som rör ägarnas syn på  

SYSAV och bolagets verksamhet framåt. Han presenterar även ett förslag till 

upplägg om hur ägarna och bolaget skulle kunna ta sig an dessa frågor, bilaga 

10. 
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Ägarsamrådet beslutar att godkänna presenterat förslag till upplägg som 

avrapporteras på ett kommande ägarsamråd. 

 

13. Ägarsamråd 2020 

Nästa ägarsamråd kommer att äga rum den 17 mars 2020 kl. 9 -12. 

14. Övriga frågor 

Det konstateras att inga övriga frågor föreligger. 

15. Sammanträdet avslutas  

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.  

 

_____________________________ 

 

 

Minnesanteckningarna förda av 

 

Lovisa Hansson 

Stadsjurist i Malmö kommun 
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SKRIVELSE
DATUM
2019-11-27

1/2
DIARIENUMMER

Kommunledningskontoret
Handläggare: Lars-Åke Ståhl
Telefon: 040-625 61 16
E-post: Lars-Ake.Stahl@burlov.se

Kommunstyrelsen

Minnesanteckningar från informationsmöte med ordförande och Vd i Skärfläckan AB resp BBAB, 
191127

Närvarande: 

Lars Johnson, Ordf Skärfläckan AB, SO

Leif Westin, ordf. BBAB

Mats Åsemo, Vd BBAB

Lars-Åke Ståhl, Vd Skärfläckan AB,  Kommundirektör 

Dagordning: 

1. Bolagets och kommunens ställning och resultat. 
BBABs Vd presenterade revisionsgranskningen. 
Såväl intäkter som kostnader följer prognos och budget. Resultatet bedöms bli ca 22 Mkr. 
    

2. Ärenden av principiell betydelse - Framtida planer (t.ex. långsiktiga investeringsplaner, 
nybyggnation, ombyggnation av större dignitet, köp/bildande av bolag)
Ugglan, etapp 1, följer plan. Ugglan, etapp 2, diskuterades. P-huset följer plan.
Diskuterades samverkan efter stämma och styrelsemötet i Skärfläckan. 
Affärsplan för 2020 beslutas av styrelsen i BBAB om någon vecka. Ca 600 lgj planeras 
genomföras under 10 år. 
Hyressättningsarbetet fortsätter i nära kontakt med Hyresgästföreningen (med den sk 
Malmömodellen som grund).
Hyresäskande för 2020 har lämnats till Hyresgästföreningen.
Burlövs kommun redogjorde för arbetet med regeringskansliet för att ta fram pilotmodell för 
exploateringskalkyler. 
Diskuterades otillbörlig påverkan i offentlig sektor, BBAB bjöds in till möte med polisen. 

3. Rapport av bolagets verksamhet (måluppföljning) 
Uppföljning av handlingsplaner per avdelning presenterades.

4. Aktuellt, samverkansbehov/önskemål
Beslöts att hålla fyra möten årligen. 
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör 
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