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BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2019-05-08
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:190-041

§ 71
Uppföljningsrapport 1-2019 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna tillfällig överföring om 350 tkr från driftbudget till investeringsbudget för ombyggnad av 
medborgarhusets utemiljö vid entrén,

att godkänna tillfällig överföring om 150 tkr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av IT-utrust-
ning,

att godkänna överföring av medel för energikostnader enligt gränsdragningslistan för fastighetsskötsel 
motsvarande 150 tkr enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag, samt

att godkänna överföring av medel för fackliga uppdrag enligt motsvarandende 700 tkr enligt utbildnings- 
och kulturnämndens förslag.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrelsens verksamheter 
till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrelsen. Nämn-
den beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 6,5 mnkr. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Uppföljningsrapport 1 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsredovisning UR1-2019
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-25

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:190-041

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

Kommunstyrelsen 

Uppföljningsrapport 1 – 2019, kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrel-
sen. Nämnden beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 6,5 mnkr. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tillfällig överföring om 350 tkr från driftbudget till investeringsbudget för ombygg-
nad av medborgarhusets utemiljö vid entrén,

att godkänna tillfällig överföring om 150 tkr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av 
IT-utrustning,

att godkänna överföring av medel för energikostnader enligt gränsdragningslistan för fastighets-
skötsel motsvarande 150 tkr enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag, samt

att godkänna överföring av medel för fackliga uppdrag enligt motsvarandende 700 tkr enligt 
utbildnings- och kulturnämndens förslag.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga uppföljningsrapport 1-2019 för kommunstyrelsens verk-
samheter till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Uppföljningsrapport 1 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsredovisning UR1-2019

Beslut i ärendet delges

Kommundirektör, Ekonomiavdelning
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Uppföljningsrapport 1  

UR 1 2019

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 3(10)

1 Beräknat ekonomiskt utfall 2019

Belopp i tkr
Prognos 

2019
Budget 

2019
Avvikelse 

2019

(+/-) 
Resultat-

överfö-
ring Diff.

Intäkter 82 959 82 651 308 0 0

Kostnader -200 528 -206 715 6 187 -251 6 746

Nettokostnader -117 569 -124 064 6 495 -251 6 746

Varav nettokostnader per verksamhet

Politisk verksamhet inkl. revision -10 876 -10 862 -14 0 -14

Fysisk planering -1 955 -1 732 -223 -200 -23

Bredbandsverksamhet -1 465 -561 -904 0 -904

Näringslivsåtgärder -385 -380 -5 0 -5

Samhällsskydd och beredskap -9 449 -9 846 397 0 397

Gemensamma verksamheter inkl. miljö -59 979 -66 358 6 379 -51 6 430

Kommunteknik -27 657 -28 508 851 0 851

Fastighetsavdelning -5 803 -5 817 14 0 14

Nettokostnader -117 569 -124 064 6 495 -251 6 746

I tabellen är kostnader minusposter och intäkter plusposter.

Kommunstyrelsen beräknas lämna en positiv budgetavvikelse om ca 6,5 mnkr på helårsbasis.

Bredbandsverksamhet (-0,9 mnkr)

Inom bredbandsverksamheten beräknas kostnaderna avvika med 0,9 mnkr 2019 jämfört med budget. 
Den negativa avvikelsen är bland annat hänförbar till bemanning med projektledning, kommunikation 
och konsultstöd då utbyggnad sker även under 2019. Intäkterna från anslutna hushåll beräknas inte 
balansera kostnaderna.

Fysisk planering (-0,2 mnkr)

Intäkterna för detaljplaner beräknas öka under 2019 jämfört med budget. Ökningen hänför sig bland 
annat till att fler detaljplaner upprättades samt att kommunen har antagit en ny taxa för detaljplaner. 
Kostnaderna öka för bland annat utredningar då arbetstakten har intensifierats för kommunens ut-
byggnadsområden. Överföring från 2018 års överskott har föreslagits för att täcka kostnadsökningen.

Samhällsskydd och beredskap (+0,4 mnkr)

Den positiva avvikelsen hänförs till lägre kostnader på grund av rådande vakans, tjänsten beräknas 
tillsättas under sommaren 2019.

Gemensamma verksamheter (+6,3 mnkr) 

Inom gemensamma verksamheter hänförs den positiva budgetavvikelsen till bland annat vakanser och 
föräldraledighet. Kommunledningsförvaltningen har tilldelats ett riktat anslag för trygghetsvärdar. 
Verksamheten beräknas vara i drift under kvartal 3–4 vilket genererar en positiv avvikelse under 2019.
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 4(10)

Kommunteknik (+0,9 mnkr)

Inom Kommuntekniks verksamhet hänförs den positiva budgetavvikelsen främst till en vakant tjänst 
(enhetschef, Kilvägen).
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 5(10)

2 Förslag till korrigerade åtgärder
Åtgärdsplan för budget i balans

Verksamhet 
/område

Aktivitet – vad 
ska göras? Start Effekten - besparingar (tkr) Slut

Nuläge - status på akti-
vitet

Behov av korrigerande åtgärder föreligger inte då variationer i intäkter och kostnader hanteras inom 
årets ram.
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 6(10)

3 Nämndens kostnadsutveckling kopplat till 
flyktingmottagandet

Redogörelse kostnadsutveckling till följd av nyanlända flyktingar

Verksamhet/område
Kostnader t.o.m. 
2019-03-31 Beskriv kostnadsorsak

Överförmynderi 227,6 Kostnader för gode män avseende ensamkommande barn
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 7(10)

4 Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått

Nyckeltal
Prognos 

2019
Budget 

2019

Avv. 
mot 

budget
Bokslut 

2018
Avv. Mot 

bokslut 2018

Energikostnader i kr/kvm -180 -180 0 -166 -14

Underhållskostnader i kr/kvm -150 -150 0 -145 -5

Övriga driftskostnader i kr/kvm -90 -88 -2 -90 0
(Nyckeltal fördelat på 77 840 kvm)

Energikostnad/kvm beräknas under 2019 vara i paritet med budget på helårsbasis. De ökade kostna-
derna jämfört med 2018 hänför sig till Dalslundskolans kök där förbrukningen ökar i samband med full 
drift av produktionsköket. Även kostnaden för gamla badet blir något dyrare under 2019 jämfört med 
2018 då byggnaden är dåligt isolerad vilket verksamheten tagit höjd för. Under 2018 skrev kommunen 
ett nytt avtal för el där kostnaden/kWh blir höge jämfört med avtalet som löpte ut under 2018.

Ett antal planerade underhållsarbeten kommer att påbörjas och färdigställas under 2019 och kostna-
den/kvm beräknas vara i paritet med budget. Det som eventuellt kan påverka 2019 års utfall är kost-
naden för skadegörelse vilket är svårt att prognostisera.
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 8(10)

5 Personalredovisning
Nyckeltal Utfall Mar 2018 Utfall Mar 2019 Prognos dec 2019

Antal årsarbetare 88 91 91

Antal tillsvidareanställda 83 90 95

Varav heltid 80 87 92

Varav deltid 3 3 3

Sjukfrånvaro (%) 7 6,6 6,5

Personalomsättning (%) 15,5 1,8 8

Antalet årsarbetare har ökat i jämförelse med 2018 som en följd av utökning av antalet tjänster och då 
endast heltidstjänster. Prognosen för 2019 är att antalet årsarbetare kommer att utökas ytterligare då 
flera tjänster beräknas tillsättas under året.

Det är svårt att göra jämförelser över sjukfrånvaron då två förvaltningar har slagits samman till en 
förvaltning.  Sjukfrånvaron har dock sjunkit i förhållande till föregående års utfall. Viss hänsyn får tas 
till de eftersläpningar som kan finnas i systemen. Prognosen uppskattas att bli lägre för hela 2019 på 
grund av rehab arbete med fokus på långtidssjukskrivningar.

PEPP-aktiviteterna för både ledare och medarbetare fortgår under våren 2019.
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 9(10)

6 Uppföljning av investeringsbudget
(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse

Nämndens totala investeringsbudget -7 965 -5 157 2 808

Bilaga finns för specificering av investeringsbudget och prognos. 

Kommunens utbyggnadsområden så som Trädgårdsbyn, Kronetorp och Södra stambanan fortlöper 
under året. Under 2019 beräknas även försäljning av markområden ske. Köpekontrakt upprättas lö-
pande för berörda markområden.
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Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport 1 10(10)

7 Nämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tillfällig överföring om 350 tkr från driftbudget till investeringsbudget för ombyggnad av 
medborgarhusets utemiljö vid entrén

att godkänna tillfällig överföring om 150 tkr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av IT-ut-
rustning

att godkänna överföring av medel för energikostnader enligt gränsdragningslistan för fastighetsskötsel 
motsvarande 150 tkr enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag 

att godkänna överföring av medel för fackliga uppdrag enligt motsvarandende 700 tkr enligt utbild-
nings- och kulturnämndens förslag 
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat Prognos Kalkyl

tom 2018 2 019 2 019 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 57,7 170,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 21,0 329,0 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 8,0 552,0

3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0 S

3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0 S

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 1 076,3 6 135,0 1 200,0

3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -36,0 -1 469,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 S

3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 S

3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 S

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 1 833,8 6 967,0 10 215,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 4 000,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 95,3 2 404,7
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 0,0 500,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 84,7 415,3 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1 0,0
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4 0,0
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3 0,0
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4 0,0
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 313 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 615,0 1 685,0 1 400,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 27,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0 -1 600,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -4 839,9 -2 070,0 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 31,5 4 468,5 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 1 750,0

15



INVESTERINGSREDOVISNING  UR 1 2019 
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat Prognos Kalkyl

tom 2018 2 019 2 019 2 019

3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 112,0 97,0 1 000,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 1 301,0 10 100,0 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0 1 200,0

3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0

3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 0,3 149,7 200,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 Tågarpskolan, moduler 800,0

summa 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 -16 706,8 13 063,0 -2 249,7
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:313-042

§ 72
Uppföljningsrapport 1-2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbildning- och kulturnämndens underskott inom gymnasieverksamheten på grund av volym- eller 
prisförändringar ska stämmas av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på 
grund av volymförändringar,

att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att genomföra upprättad handlingsplan samt följa upp före-
slagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 2019,

att uppdra åt socialnämnden att komplettera upprättad handlingsplan med ytterligare åtgärder motsva-
rande 5 mnkr,

att socialnämndens handlingsplan ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunsty-
relsen månatligen från och med juni månad 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belysningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med kommun-
styrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,

anslå medel för belysningsåtgärder längs Ligusterstigen motsvarande 160 tkr,

att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om övergångsstället vid Lyckö äng i enlighet med kommunsty-
relsens beslut den 18 februari 2019, § 35,

att anslå medel för ett nytt övergångsställe vid Lyckö äng motsvarande 200 tkr,

att anslå medel för förstärkt belysning längs med övergångsstället vid Lyckö äng motsvarande 80 tkr,

att samtliga ovanstående investeringar finansieras genom att kommunens likvida medel minskar

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 1-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 omfattande sammanfattande 
ekonomisk plan för 2019, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar omdisponeringar av 
schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en 
finansieringsanalys.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 91,7 mnkr. I förhållande till föregå-
ende år är resultatet en ökning med 17,1 mnkr och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträck-
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ning än 2018 beräknas påverkas av jämförelsestörande poster. Exklusive dessa jämförelsestörande poster 
prognostiseras resultatet uppgå till 42,1 mnkr.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är en försämring med 9,3 mnkr jämfört med 2018. 
Detta trots en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i år beräknas öka 
med 5,1 %. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre jämfört med föregående år förklaras med att verk-
samhetens nettokostnader beräknas öka med 6,4 %, vilket i reella termer innebär att nettokostnaderna 
ökar med 10 mnkr mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 20,1 mnkr högre än budgeterat. Detta 
beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 17,7 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som 
intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna förväntas öka med 2,4 mnkr.

___
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Kommunstyrelsen 

Uppföljningsrapport 1-2019

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 1-2019 omfattande samman-
fattande ekonomisk plan för 2019, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar 
omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investe-
ringsverksamheten och en finansieringsanalys.

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 91,7 mnkr. I förhållande 
till föregående år är resultatet en ökning med 17,1 mnkr och beror i sin helhet på att årets resul-
tat i större utsträckning än 2018 beräknas påverkas av jämförelsestörande poster. Exklusive 
dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 42,1 mnkr.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är en försämring med 9,3 mnkr jämfört med 
2018. Detta trots en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i 
år beräknas öka med 5,1 %. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre jämfört med föregående 
år förklaras med att verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 6,4 %, vilket i reella ter-
mer innebär att nettokostnaderna ökar med 10 mnkr mer än intäkterna från skatter och statsbi-
drag. 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 20,1 mnkr högre än budgeterat. 
Detta beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 17,7 mnkr lägre än budgeterat 
samtidigt som intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna förväntas öka med 
2,4 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utbildning- och kulturnämndens underskott inom gymnasieverksamheten på grund av vo-
lym- eller prisförändringar ska stämmas av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation 
alternativ avräkning på grund av volymförändringar,

att uppdra åt utbildnings-och kulturnämnden att genomföra upprättad handlingsplan samt följa 
upp föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 2019,

att uppdra åt socialnämnden att komplettera upprättad handlingsplan med ytterligare åtgärder 
motsvarande 5 mnkr,
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att socialnämndens handlingsplan ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och 
kommunstyrelsen månatligen från och med juni månad 2019,

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta belysningsåtgärder längs Ligusterstigen i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2019, § 11,

anslå medel för belysningsåtgärder längs Ligusterstigen motsvarande 160 tkr,

att uppdra åt kommunstyrelsen att bygga om övergångsstället vid Lyckö äng i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 18 februari 2019, § 35,

att anslå medel för ett nytt övergångsställe vid Lyckö äng motsvarande 200 tkr,

att anslå medel för förstärkt belysning längs med övergångsstället vid Lyckö äng motsvarande 
80 tkr,

att samtliga ovanstående investeringar finansieras genom att kommunens likvida medel minskar

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 1-2019 till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

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

Socialnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen; ekonomiavdelningen, kommunteknik
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1 Årets resultat
Resultaträkning och prognos 2019 
(mnkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prog. 
2019

Budget 
Avvikl.

Förändr. 
18/19

Nettokostnader -897,1 -972,5 -955,8 16,7 -58,7

Avskrivningar -45,6 -48,1 -47,1 1,0 -1,5

Verksamhetens nettokostnad -942,7 -1020,6 -1002,9 17,7 -60,2

Skatter, stadsbidrag enl SKL 986,9 1037,4 1037,5 0,1 50,6

Finansiella poster 12,6 9,7 10,4 0,7 -2,2

Uppräkning S Stambanan -5,4 -4,5 -2,9 1,6 2,5

Årets resultat exkl jämförelsestör. poster 51,4 22,0 42,1 20,1 -9,3

Jämförelsestörande poster.

Exploateringsöverskott 17,5 29,0 30,8 1,8 13,3

Reavinst fastighetsförsäljning 5,7 12,0 12,8 0,8 7,1

Utdelning konkurs Svenshögskolan 0 0 6,0 6,0 6,0

Årets resultat inkl jämförelsestör. poster 74,6 63,0 91,7 28,7 17,1

Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 91,7 mnkr. I förhållande till 
föregående år är resultatet en ökning med 17,1 mnkr och beror i sin helhet på att årets resultat i 
större utsträckning än 2018 beräknas påverkas av jämförelsestörande poster.

De största enskilda förklaringarna är framförallt ett prognostiserat exploateringsöverskott i samband 
med försäljning av mark på Stora Bernstorp och Sege nya industriområde, 30,8 mnkr, och en reavinst 
till följd av en fastighetsförsäljning vid kvarteret Ugglan, 12,8 mnkr. Utöver det beräknas en utdelning 
från Byggcompagniets konkursbo generera 6,0 mnkr.

Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 42,1 mnkr.

1.1 Resultatutveckling

I likhet med föregående år prognostiseras årets resultat exklusive jämförelsestörande poster hamna 
på en hög nivå, ett resultat som motsvarar cirka 4 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. 
Resultatnivån är i linje med tidigare år och enligt principerna för god ekonomisk hushållning bör en 
kommun i en expansiv fas årligen leverera resultat som motsvarar 2-5 procent av intäkterna från 
skatter och statsbidrag.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster är en försämring med 9,3 mnkr jämfört med 2018. 
Detta trots en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag som i år beräknas 
öka med 5,1 procent. Orsaken till att resultatet utvecklas sämre jämfört med föregående år förklaras 
med att verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 6,4 procent, vilket i reella termer innebär 
att nettokostnaderna ökar med 10 mnkr mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. Årets 
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prognostiserade nettokostnadsökningar är i linje med rekordåren 2011, 2013, och 2018, då den 
genomsnittliga nettokostnadsökningen låg mellan 6-7 procent per år. Dessa år i likhet med årets 
prognos hade expansiva satsningar i budgeten samt verksamheter som gick med underskott.

Årets nettokostnadsökningar beräknas hamna på 60,2 mnkr. En stor del av kostnadsökningarna 
mellan åren går att hänföra till pris-och löneuppräkningar, cirka 20 mnkr. Resterande beror främst på 
volym- och kvalitetsökningar inom bland annat pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och individ- och 
familjeomsorg.  Vidare beräknas avskrivningskostnaderna minska med 1,1 mnkr till följd av att flera 
planerade investeringar inte kommer genomföras samt en försäljning av kommunens IT-hårdvara.

Intäkterna från skatter statsbidrag ökar med 50,6 mnkr till följd av en fortsatt positiv utveckling av 
den svenska ekonomin, vilket bidragit till att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget ökar. 
Även föregående års hög befolkningstillväxt på 1,6 procent bidrar till att intäkterna från skatter och 
statsbidrag beräknas öka 2019.

De finansiella posterna förbättrar resultatet med 0,3 mnkr jämfört med 2018. Detta förklaras med att 
kostnaderna för åtagandet beträffande Södra Stambanan minska med 2,5 mnkr jämfört med 
föregående år som ett led av en något dämpad byggsektor.

1.2 Budgetföljsamhet

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

Kommunens totala budgetavvikelse, exklusive jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till 20,1 
mnkr. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 17,7 mnkr lägre än budgeterat 
samtidigt som intäkter från skatter och statsbidrag och finansiella posterna förväntas öka med 2,4 
mnkr.

Nettokostnader beräknas bli 16,7 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen går att 
härleda till kommunens centrala verksamheter, 22,7 mnkr medan nämndernas resultat i förhållande 
till budget beräknas hamna på - 6,0 mnkr. Bland annat beräknas inte kommunens centrala anslag för 
oförutsedda händelser utnyttjas fullt ut samtidigt som kostnaderna för årets lönerevision, ännu ej 
avslutat, beräknas bli 3,5 mnkr lägre än budgeterat. Orsaken till det är att budgeten för lönerörelsen 
planeras utifrån den konjunkturella bedömningen av timlöneutvecklingen medan utfallet påverkas av 
parternas överenskommelse. Samtidigt fortsätter kommunens kostnader för introduktion av 
flyktningar vara lägre än de bidrag kommunen erhåller från schablonersättningen och beräknas 
generera ett överskott på 10,9 mnkr. 

Generellt för samtliga nämnder ökar kostnaderna mest för köp av huvudverksamhet och personal i 
förhållande till budget, 20,3 mnkr respektive 7,3 mnkr. Merparten av kostnadsökningarna för köp av 
huvudverksamhet återfinns inom socialnämndens verksamhetsområde medan huvuddelen av 
personalkostnadsökningarna finns inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden.

Samtidigt väntas årets prognostiserade intäkter från riktade statsbidrag från bland annat 
Migrationsverket och skolverket överstiga budget med 21,2 mnkr vilket förklarar stora delar av 
kostnadsökningarna. Intäktsökningarna i förhållande till budget återfinns främst inom 
socialnämnden, 12,9 mnkr och utbildnings- och kulturnämnden, 7,2 mnkr.

Avskrivningarna väntas bli 1,0 mnkr lägre än budget vilket till stora delar beror på fördröjning i 
genomförandet av investeringsplanen samt en försäljning av kommunens IT-utrustning under 2018.

Intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas bli i paritet med budget. Enligt den senaste 
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prognosen1 från SKL förväntas skatteintäkterna minska med 5,6 mnkr i förhållande till budget. Det 
beror främst på att timlöneutvecklingen som speglar löneökningstakten i samhället för 2019 
nedjusterats samt en långsammare ökning av pensionsinkomster. Dock underskattades 
befolkningstillväxten för 2018 vilket bidrar till att reducera skatteminskningen till fullo.

De finansiella posterna beräknas bli 2,3 mnkr högre än budgeterat, inklusive uppräkningen av 
åtagandet för Södra Stambanan. Den främsta förklaringen till det är att uppräkningen för åtagandet 
för utbyggnaden av Södra Stambanan beräknas bli 1,6 mnkr lägre jämfört med budget.

1.3 Avstämning mot balanskravet

Kommunallagens balanskrav innebär att ett resultat innevarande år inte får vara negativt. Med det 
menas att årets resultat ska vara högre än +/-0. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas 
inom de tre kommande budgetåren. Dessutom finns det regler för hur resultatet skall beräknas. En 
justering skall göras för vissa kostnader och intäkter. Realisationsvinster och orealiserade förluster på 
värdepapper skall räknas bort.

Balanskravs utredning i samband med uppföljningsrapport 1 ger ett positivt resultat enligt tabellen 
nedan.

Avstämning av balanskrav (mnkr)
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Prognos 
2019

Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 91,7

Reducering av samtliga realisationsvinster -2,9 -5,7 -12,8

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 100,2 68,9 78,9

Medel till resultatsutjämningsreserv -5,7 -1,9 0

Medel från utjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat 94,5 67,0 78,9

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats 
i tidigare bokslut 1,4 1,3 2,5

Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där 
medel reserverats för kommande år 0 0 0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar 95,9 68,3 81,4

Av årets prognostiserade resultat utgör 12,8 mnkr av realisationsvinster i samband med genomförd 
och planerad försäljning av mark. Detta innebär att årets resultat måste justeras med motsvarande 
belopp i balanskravsjusteringen då realisationsvinster ska användas för att investera i andra 
anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva sådana tillgångar.

I 2016 års bokslut reserverade kommunfullmäktige 13,3 mnkr av årets resultat. 7,2 mnkr avsåg 
tillfälliga driftskostnadsökningar för bland annat strategiska markinköp, marksanering med mera i 

1 Avser SKL:s cirkulär 19:6 (2019-02-15)
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syfte att marknadsföra Burlöv som ort. Resterande 6,2 mnkr avsåg ökade kostnader för lokaler som 
uppstått i samband med den stora flyktingkrisen 2015/2016. Detta eftersom nedtrappningen av 
intäkterna från Migrationsverket eventuellt inte skulle räcka till för att täcka de fasta kostnaderna när 
antalet ensamkommande ungdomar minskar i kommunens verksamhet. Delar av dessa medel är 
planerade att tas i bruk under 2019, vilket innebär att årets balanskravsresultat ska justeras för dessa 
kostnader. Detta resulterar i att årets balanskravsresultat efter justeringar för synnerliga skäl hamnar 
på 81,4 mnkr. Sammantaget innebär det att årets balanskrav är uppfyllt.

1.4 Finansiella mål

Finansiella mål 1

"Varje års resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, ska vara 
lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där 
kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning."

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

Finansiella mål

(mnkr)
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Prognos 
2019

Resultat enligt resultaträkning 103,1 74,6 91,7

Avgår reavinster från fastighetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott -34,0 -23,2 -49,6

Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats 
i tidigare bokslut 1,4 1,3 2,5

Justerat resultat 70,5 52,7 44,6

Burlövs kommuns finansiella målsättning prognostiseras bli uppfyllt. Det justerade resultatet, 44,6 
mnkr, är 22,6 mnkr högre än den finansiella målsättningen, det vill säga ett justerat resultat på minst 
20,8 mnkr.

Finansiella mål 2

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

Målsättningen innebär att årets investeringsvolym till 90 procent ska finansieras med kommunens 
egna medel under målperioden 2019-2022. I det fall investeringsvolymen medför att en 
självfinansiering till 90 procent inte är möjligt under ett år bör de kommande årens investeringsvolym 
i större utsträckning finansieras med egna medel.

Eftersom årets beräknade investeringsvolym prognostiseras bli 51,7 mnkr samtidigt som årets 
resultat och avskrivningskostnader beräknas uppgå till 91,7 respektive 47,1 mnkr förväntas målet bli 
uppfyllt. Kommunens självfinansieringsgrad2 uppgår till 268,5 procent.

2 Beräkningsformell för en självfinansieringsgrad på 90%: Årets investeringsvolym / (Årets resultat + Årets 
avskrivningar)
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2 Nettokostnader
Nedanstående tabell visar var nettokostnadsförändringar inklusive resultatöverföringarna finns i 
förhållande till budget. Löpande under året påverkas nämndernas anslag av beslut tagna i 
kommunfullmäktige. Hittills i år har nämndernas anslag ökat med 640 tkr till följd av ett treårigt 
anslag i syfte att hyra Lillevångens paviljonger till förskoleverksamhet. Årets föreslagna 
resultatöverföringar innebär att nämndernas anslag eventuellt kommer justeras med -1 249 tkr för 
kommunstyrelsen, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Dessutom har sociala 
projektmedel beviljats för projektet "Resurs Burlöv" motsvarande 750 tkr och Mobilt team 
motsvarande 2 000 tkr. 

Nettokostnader (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse 2019

Kommunstyrelsen - KLK -124 315 -117 569 6 746

Kommunstyrelsen - SBF

Miljö & byggnämnd -4 569 -3 514 1 055

Utbildnings & kulturnämnd -539 885 -542 385 -2 500

Socialnämnden -312 169 -324 684 -12 515

Summa -980 938 -988 152 -7 214

Oförutsedda kostnader -12 881 0 12 881

Sociala projektmedel -750 -500 250

Schablonbidrag flyktingar 0 10 870 10 870

Pensionskostnader -54 000 -59 382 -5 382

Interna pensionsavgifter mm 38 435 37 981 -454

Löneökning -16 608 -13 039 3 569

Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 0

Upplösning av investeringsbidrag 1 708 1 067 -641

Internleasing 757 1 088 331

Kapitaltjänst fibernät 800 3 301 2 501

Kapitaltjänst 52 010 52 010 0

Summa nettokostnader -972 542 -955 831 16 711

Summa nettokostnader exkl budgetjusteringar -972 542 -955 831 167 11

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserarar en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Utöver detta föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner resultatöverföringar på 251 tkr. 
Resultatöverföringen ska användas inom fysisk planering för utredningar i samband med 
utbyggnaden av Södra stambanan och Kronetorpsstaden. Vidare ska även resultatöverföringen 
finansiera utbildning och systemöversyn av Geosecma för GIS-strateg samt för återbetalning av ej 
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förbrukat bidrag från Delmos, delegationen mot segregation.

Följande orsaker beskriver den beräknade budgetavvikelsen:

 -0,9 mnkr avser ett underskott inom bredbandsverksamheten till följd av att intäkterna  från 
anslutna hushåll inte beräknas balansera kostnaderna som uppstått till följd av fortsatt 
utbyggnad. Eftersom utbyggnad fortgår under 2019 har kostnaderna för projektledning, 
kommunikation och konsultstöd ökat i förhållande till budget.

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

 0,9 mnkr avser en positiv budgetavvikelse inom Kommuntekniks verksamheter främst med 
anledning av vakanta tjänster som inte beräknas tillsättas under 2019.

Fram till första kvartalet 2019 har kommunstyrelsens merkostnader för flyktingmottagandet uppgått 
till cirka 0,2 mnkr. Kommunstyrelsen blir per automatik kompenserad för dessa merkostnader enligt 
kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens nettokostnader beräknas underskrida budget med 1,1 mnkr. Anledningen 
till det är att nämnden beslutat om nya taxor inom bygglov som beräknas generera högre intäkter. 
Inom miljö verksamheten beräknas nettokostnaderna bli lägre till följd av att kostnader för 
provtagningar förväntas bli lägre och att vakanta tjänster i början av året inte beräknas vara tillsatta 
förrän efter sommaren 2019

Utbildning- och kulturnämnden

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr vilket främst beror på ett 
underskott inom gymnasieverksamheten och enheten för kost- och städ. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att utbildnings- och kulturnämnden ska överföra 0,5 mnkr av 2018 års 
underskott till 2019. Efter denna budgetkorrigering beräknas ett underskott på 2,5 mnkr jämfört med 
budget. Följande orsaker beskriver den negativa budgetavvikelsen på 2,5 mnkr:

 Grundskolan prognostiserar en negativ budgetavvikelse på cirka 0,8 mnkr vilket framförallt 
går att  härleda till ökade kostnader för skolmåltider. Vidare påverkas grundskolan av 
svårigheten att rekrytera behörig personal till kommunen skolor. På grund av svårigheter att 
rekrytera behörig personal har kostnaderna till följd av bland annat löneglidning resulterat i 
att enheterna har svårt att klara sin ekonomi inom givna ramar. Behovet av extra stöd ökar 
också, vilket skolenheterna inte tagit höjd för. Dock beräknas de interkommunala 
kostnaderna bli något lägre än budgeterat vilket väger upp något för de ökade kostnaderna 
för resurspersoner och löneglidning. 

 Gymnasieverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Det råder 
stor osäkerhet kring prognosen eftersom en del variabler, antal elever som studerar på ett 
gymnasieprogram, val av program och eventuella bidrag för elever på introduktionsprogram, 
är okända fram till läsårsstart. Det uppkomna underskottet bedöms uppstå inom 
kommunens egna IM program samt till följd av ökade lokal- och personalkostnader som 
uppstått på grund av att antalet elever inom kommunens egen gymnasieutbildning ökat mer 
än budgeterat.
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 Kost- och städenheten prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr till följd av högre 
personalkostnader jämfört med budget. Det råder en viss diskrepans mellan antalet beställda 
portioner och antalet elever i verksamheterna, vilket är en av förklaringarna till att 
kostnaderna är högre än intäkterna. 

 Övriga verksamheter med undantag för nämnd och centrala administration beräknas 
leverera resultat i paritet med budget. Inom nämnd och central administration beräknas ett 
överskott på 1,1 mnkr till följd av outnyttjade reserver. 

Under årets första tre månader har nämndens merkostnader för flyktingmottagandet uppgått till 
cirka 1,3 mnkr. Av dessa kostnader avser 0,8 mnkr ersättning för utbildning i förberedelseklass, 0,5 
mnkr för studerande på Svenska för invandrare och 0,1 mnkr för gymnasieelever inom kommunens 
egen gymnasieutbildning. Nämnden blir per automatik kompenserad för dessa merkostnader enligt 
kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning

Vidare föreslår kommunledningskontoret att nämnden förtydligar upprättad handlingsplan i syfte att 
uppnå en budget i balans 2019.

Socialnämnden

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 11,5 mnkr vilket främst beror på ett 
underskott inom vård- och äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att socialnämnden ska överföra 1,0 mnkr av 2018 års underskott till 2019. Efter 
denna budgetkorrigering beräknas ett underskott på 12,5 mnkr jämfört med budget. Nämndens 
kostnader prognostiseras överstiga budget med 24,4 mnkr som främst förklaras med ökade 
kostnader för köp av huvudverksamhet. Även intäkterna beräknas bli högre än budget, 12,9 mnkr, 
dock inte tillräckligt mycket för att reglera nämndens kostnadsutveckling. Följande orsaker beskriver 
den negativa budgetavvikelsen på 12,5 mnkr:

 Nämnd och central administration prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr 
hänförliga till en central reserv.

 Vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 7,6 mnkr till följd av 
högre personalkostnader och fler externt köpta platser för korttidsboenden, socialpsykiatrin 
och Somatisk vård. Inom särskilt boende beräknas kostnaderna överstiga budget till följd av 
övertagandet av Svenshög. Orsaken till det är att medel som tidigare frigjorts till följd av 
vakanta platser när boendet var utlagt i privat regi använts för annat ändamål. Inom 
hemtjänsten och hemsjukvården prognostiseras ett underskott till följd av ökade kostnader 
för inhyrda sjuksköterskor och personal till följd av bland annat ökade antal beviljade 
hemtjänsttimmar. Vidare ökar kostnaderna i förhållande till budget för tekniska hjälpmedel.

 Inom LSS verksamheten beräknas en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr till följd av att 
antalet externa placeringar tillfället minskat medan övrig verksamhet utvecklas enligt 
budget. 

 Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna överstiga budget med 6,1 miljoner 
kronor. Underskottet beror till stora delar på att verksamheten för ensamkommande 
flyktingbarn haft svårigheter att anpassa sina kostnader till ett lägre statsbidrag och färre 
individer i verksamheten. Dessutom beräknas kostnaderna för färdtjänst öka på grund av 
nytt färdtjänstavtal som blev dyrare jämfört med tidigare avtal. 

Fram till första kvartalet 2019 har nämndens merkostnader för flyktingmottagandet uppgått till 0,5 
mnkr.  Kostnaderna avser ersättning för flyktingsekreterare, 0,4 mnkr, och ersättning för ekonomiskt 
bistånd för nyanlända flyktningar, 0,1 mnkr. Nämnden blir per automatik kompenserad för 
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merkostnader enligt kommunens fördelningsprinciper av Migrationsverkets schablonersättning.

Vidare föreslår kommunledningskontoret att nämnden genomför föreslagen handlingsplan samt 
kompletterar handlingsplanen med ytterligare åtgärder i syfte att vid ingången av 2020 års 
verksamhetsår ha en budget i balans.

Gemensam verksamhet (centrala poster)

Gemensam verksamhet, centrala poster prognostiserar ett överskott på 23,9 mnkr. Under rubriken 
gemensamma verksamheter ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter. Följande 
poster förklarar det positiva överskottet i förhållande till budget

 Posterna oförutsedda kostnader och sociala projektmedel prognostiseras bli 12,9 respektive 
0,3 mnkr lägre än budget. Orsaken till det är att det inte förväntas några större kostnader 
utöver kommunfullmäktiges eventuella beslut om resultatöverföringar. Vidare beräknas inte 
några nya ansökningar om projektmedel inkomma som genererar några större kostnader 
under 2019.

 10,9 mnkr avser lägre kostnader för flyktingmottagandet i förhållande till det schablonbidrag 
kommunen erhåller från Migrationsverket. 

 Pensionskostnaderna och interna pensionsavgifter förväntas generera en negativ 
budgetavvikelse på 5,8 mnkr, vilket dels beror på att fler anställda bidrar till ökade 
pensionskostnader, dels på grund av att fler anställda kvalificeras för den förmånsbestämda 
pensionen.3

 Årets avtalsrörelse resulterar i att löneökningarna förväntas bli 3,6 mnkr lägre än budgeterat.
 Internleasing beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr, motsvarande 

kostnad finns hos kommunens förvaltningar.
 Kapitalkostnaderna för fiberverksamheten beräknas generera en positiv budgetavvikelse på 

2,5 mnkr. Motsvarande kostnad finns inom kommunstyrelsens bredbandsverksamhet.

3 Högre lönesumma resulterar i högre avgifter för pensioner m.m.
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3 Uppföljning av beslutade korrigerande åtgärder
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska vidtagna eller föreslagna åtgärder för att hålla utlagd budget 
redovisas. I de fall nämnden räknar med att underskott kommer att uppstå skall förslag lämnas till 
korrigerande åtgärder. För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen 
föreslås i direktiven att regelbundna uppföljningsträffar mellan berörd nämnds och 
kommunstyrelsens presidier sker under året. I detta avsnitt presenteras effekterna av de 
handlingsplaner som upprättats av de nämnder som presenterat ett befarat underskott i samband 
med uppföljningsrapport 1-2019.

3.1 Utbildning- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,5 mnkr efter 
justeringar för resultatöverföringar. Underskottet kan hänföras till nämndens gymnasie- och kost- 
och städverksamhet. Nämnden kompenseras för antalet individer i åldern 16-19 år som är 
folkbokförda i kommunen. Eftersom kommunen inte bedriver nationella gymnasieprogram har 
nämnden svårt att påverka kostnadsutvecklingen, då detta regleras via interkommunala ersättningar. 
Med anledning av detta bör kostnadsökningar eller kostnadsminskningar som uppstår i samband 
med volymförändringar stämmas av vid årsskiftet i syfte att besluta om kompensation alternativt 
avräkning på grund av volymförändringar. Underskottet inom gymnasieverksamheten beror  på 
ökade lokal- och personalkostnader för kommunens egna IM-program. Eftersom den negativa 
budgetavvikelsen hänförs till den egna gymnasieverksamheten har nämnden möjlighet att påverka 
kostnadsutvecklingen under året och ska därmed upprätta en handlingsplan i syfte att uppnå en 
budget i balans 2019

Nämnden har upprättat en handlingsplan för att komma tillrätta med ett underskott inom 
grundskolan och kost- och städenheten. Effekterna är svåra att mäta då det i handlingsplanen endast 
framgår att verksamheterna ska ha striktare uppföljning av intäkter och kostnader samt bemanning. 
Efter ett förtydligande framgår det att handlingsplanen även inbegriper anpassning av 
personalkostnader inom kost- och städenheten. Därmed anses handlingsplanen realistisk att uppnå 
under året. Dock saknas en upprättad handlingsplan för gymnasieskolans underskott. För att 
säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att regelbundna 
uppföljningsträffar mellan utbildning- och kulturnämndens och kommunstyrelsens presidier sker 
under året. Dock bedöms utvecklingen inom gymnasieverksamheten osäker då många viktiga 
parametrar saknas i bedömningen och en presidieträff mellan nämnderna för att diskutera en 
eventuell åtgärdsplan kan eventuellt avvaktas till efter uppföljningsrapport 2.

3.2 Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 12,5 mnkr efter justeringar för 
resultatöverföringar. Underskottet kan till stora delar hänföras till vård- och äldreomsorg och individ- 
och familjeomsorgen. Nämnden har upprättat en handlingsplan som bland annat bygger på att:

 kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för ökade lokalkostnader kopplat till 
verksamheten för ensamkommande barn, 983 tkr.

 hemtjänsten inför digitalt schemaläggningsstöd som ska underlätta vid vikare anskaffning, 
100 tkr

 särskilt boende inför en restriktivare hållning vid vikarieanskaffning, 500 tkr
 Harakärrsgården nattpersonal dras ned, 750 tkr.
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Verksamheten för ensamkommande barn är under avveckling och anpassningar av verksamheten 
pågår för att möta det faktiska behovet. Dock är förutsättningarna små att verksamheten under 2019 
kan anpassa kostnaderna till rådande förutsättningar. I samband med 2016 års bokslut gjorde 
kommunfullmäktige avsättningar i balanskravsutredningen enligt principerna för synnerliga skäl i 
syfte att täcka eventuella underskott till följd av kostnader som uppstått i samband med 
flyktingkrisen hösten 2015. Anledningen var att kommunen utifrån då rådande situation beslutat om 
ett 5-årigt hyresavtal för moduler vid Tågarp som skulle användas till HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn. Efter hårdare gränsbevakning, nya asyllagar och ändrade bidragsbelopp har andelen 
ensamkommande flyktingbarn i våra verksamheter minskat. Effekten av det är att verksamheten står 
med tomma lokaler och med övertalig personal som inte går att avveckla tillräckligt fort. Därav bör 
nämnden undantas från ytterligare åtgärder av verksamheten för ensamkommande barn under 
förutsättning att anpassningar görs så att verksamheten är i balans inför budget 2020. Bedömningen 
är att åtgärderna trots undantaget för ensamkommande flyktingbarn inte är tillräckliga även om 
nämnden beviljas tilläggsanslag. Enligt nämndens föreslagna handlingsplan finns det endast åtgärder 
för upp till 1,3 mnkr och med anledning av det bör nämnden komplettera handlingsplanen med 
ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

För att säkerställa en dialog och kommunikation kring handlingsplanen föreslås i direktiven att 
regelbundna uppföljningsträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsens presidier sker under 
året. Då kostnadsutvecklingen inom bland annat vård- och äldreomsorg bedöms få ekonomiska 
effekter utöver nämndens budget för verksamheten under 2019 föreslås att kommunstyrelsen 
anordnar en presidieträff för att diskutera åtgärdsplan senast juni 2019
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4 Investeringar
Investeringar (mnkr) Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Budg. Avv

Nettoinvesteringar 87,2 51,7 91,0 -39,3

Investeringsbudgeten för 2019 är 91,0 mnkr och förväntas inte tas i bruk fullt ut. Främsta orsaken till 
att investeringsvolymen blir lägre än budgeterat är dels ändrade planer kring ny F-6 skola i Åkarp, 
dels att planerande men ej beslutade investeringsobjekt som till exempel ombyggnation av 
Gröneboförskola i Arlöv inte kommer genomföras under året.

Årets investeringsvolym prognostiseras hamna på 51,7 miljoner kronor vilket innebär att cirka 57 
procent av den totala investeringsramen beräknas användas under 2019. Med en investeringsvolym 
på 51,7 mnkr under 2019 blir investeringsvolymen bland den lägsta de senaste tre åren.
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5 Finansieringsanalys
Följande tabell syftar till att ge information om hur Burlövs kommun finansierat verksamheter 
kommunen ansvarar för, d.v.s. betalningsströmmar och investeringar. Det är information som är av 
väsentlig betydelse vid styrning eftersom den beskriver hur olika poster påverkar likviditeten samt 
hur den har förändrats.

Finansieringsanalys (mnkr)
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prog. 
2019

Budg. 
avv

Årets resultat 51,4 22,0 42,0 20,0

Justering ej likvidpåverkande poster 67,7 46,0 52,2 6,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,1 68,0 94,2 26,2

Övrigt:

Nettoinvesteringar -87,2 -91,0 -51,7 39,3

Försäljning mark och fastigheter 10,0 12,0 12,8 0,8

Exploateringsverksamhet 13,2 29,5 32,6 3,1

Medelsförvaltning, återinvestering -5,7 -5,5 -5,5 0,0

Lån till VA-Syd -20,0 -20,0 -17,0 3,0

Amortering VA-Syd 2,7 3,7 3,5 -0,2

Utdelning konkurs Svenshögskolan 0 0 6,0 6,0

Likviditetsförändringar 32,1 -3,3 74,9 78,2

Likvida medel

- Vid årets början 245,3 270,1 277,4 7,3

- Vid årets slut 277,4 266,8 352,3 85,5

Vid årets slut väntas kommunens likvida medel hamna på 352,3 mnkr, vilket är 85,5 mnkr högre än 
budgeterat. De bidragande orsakerna till likviditetsförbättringen jämfört med budget är högre 
likviditet vid årets början, 7,4 mnkr, ett högre prognostiserat resultat vid årets slut, 20,0 mnkr, samt 
lägre kostnader för investeringsverksamheten än planerat, 39,3 mnkr.
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6 Personalredovisning
Nyckeltal Utfall Mar 2018 Utfall Mar 2019 Prognos Dec 2019

Antal årsarbetare 1 123 1 189                         1 100

Antal tillsvidareanställda 1 052                          1 100                         1 100

Varav heltid 817                             871                            880

Varav deltid 235                             229                            220

Sjukfrånvaro (%) 7,8                                  7                                6

Personalomsättning (%) 18,1                            17,1                              15

Antalet årsarbetare har ökat i jämförelse med 2018. Orsaken till det är dels ökningen av antalet 
heltidsanställda kopplat till projektet heltid som kommunen driver, dels på grund att 
Svenshögsboendet åter är i kommunal regi. Prognosen för antalet anställda 2019 är osäker med 
anledning av att verksamheter inom socialförvaltningen avvecklas och eftersom 
kommunledningsförvaltningen fått ett uppdrag att utreda möjligheter för outsourcing av 
verksamheter. 

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årets första 
månader tenderar att ha en högre sjukfrånvaro i relation till helåret. Orsaken till det är att årets 
första månader oftast påverkas av influensa. Prognosen uppskattas bli lägre 2019 jämfört med 2018, 
detta delvis på grund av aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på långtidssjukskrivningar.

Personalomsättningen har minskar marginellt mellan motsvarande i jämförelse med samma period 
föregående år. Dock har vi stora variationer mellan kommunens yrkesgrupper. Personalomsättningen 
förväntas minska något i relation till föregående års utfall. Detta till följd av riktade insatser till de 
grupper som har hög personalomsättning. Kommunen arbetar vidare aktivt med målet in att vara en 
ännu mer attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för detta arbete fortgår projektet PEPP.
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7 Bilaga 1: Investeringsbudget, uppföljningsrapport 1  - 2019
 

Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 170,0 225,0 225,0 225,0

3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 350,0

3300 92 030 13 601

Fordon, 
maskiner hela 
kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 900,0

3300 92 030 13 603
kommunal 
leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 2 000,0

3100 92 030 13 707
Länsmansgatan 
1 350,0 0,0 350,0 552,0

3710 92 030 13 705
IT-
kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0

3720 21 540 13 302
Bredband 
Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0

3720 21 540 13 302
Företagsbyn, 
inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0

3720 21 540 13 303
Bredbandsutbyg
gnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 6 135,0 1 200,0

3720 21 540 13 303

Bredbandsutbyg
gnad, 
anslutningsavgif
ter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 469,0 -360,0

3710 92 030 13 705

Brandväggar 
pga ökad 
internetkapacit
et (ingår i IT-
komplettering) 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0

3710 92 030 13 705

Trådlöst 
nätverk, (ingår i 
IT-
komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0

3710 92 030 13 708

Ny host 
(hårdvara) för 
IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 10 215,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

6000 10 060 16 703

Inköp av 
program, e-
arkiv 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

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

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och 
fastigheter
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Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

3800 24 900 13 305
Ombyggnad 
Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0 4 000,0

3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2 2 479,0

3800 24 900 13 326
Medfin. 
Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0

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

3800 24 900 13 308

Gränsvägen 
förlängning, 
medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0

3800 24 900 13 315

Asfaltering 
grusvägar 
(budget 2018-
2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 500,0

3800 24 900 13 503

Gatukostnadser
sättning 
Vallhusen -400,0 400,0

3800 24 900 13 310
Lommavägen 
utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 500,0 2 000,0

3800 24 900 13 311
Kronetorpsväge
n utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1

3800 24 900 13 311

Parkg och 
cykelv utm 
Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0

3800 24 900 13 316

Gångfartsområd
e utmed 
Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4

3800 25 000 13 317
Åkarpsdamen 
utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3

3800 24 900 13 318
Stationsvägen 
Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0

3800 24 900 13 319

Åkarpsstation 
omgivning 
utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4

3800 24 900 13 320

Bullerskydd 
järnvägsbron 
Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4

3800 24 900 13 321

Bullerskydd 
korsningen 
Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8

3800 24 900 13 323
Breddn. Kulvert 
Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av 
Tågarp 16:72 
(Briggen) 0,0 10 000,0

3800 24 900 13 314
Burlövs station 
stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0 755,0

3800 24 900 13 314

Burlövs station 
Nedsänkning av 
Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319
Lekplatsplanens 
genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 300,0 1 400,0

37



Burlövs kommun, Uppföljningsrapport 1 18(21)

Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

3700 81 030 20 001
St Bernstorp 
etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0 27,0

3700 81 030 20 001

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

3700 81 030 20 002

Norr om Stora 
Bernstorps 
gård, utgift 200,0

3700 81 030 20 002

Norr om Stora 
Bernstorps 
gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0 -1 600,0

3700 81 030 13 402
Div markförs, 
utgift 200,0 62,1 137,9 40,0

3700 81 030 13 402
Div markförs, 
Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7 -13 340,0

3700 81 030 13 403

Förs.mark 
Södervångssk. 
Utgift 1 350,0 1 350,0

3700 81 030 20 003

Sege nya 
Industriområde, 
utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0 0,0

3700 81 030 20 003

Sege nya 
industriområde, 
inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -6 909,9 -4 750,0

3800 24 900 13 504
Kronetorp 1:1 
Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0 9 832,6

3800 24 900 13 504
Kronetorp 1:1 
Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2 -9 428,3

3800 24 900 13 505
Trädgårdsbyn, 
allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0 1 400,0

3800 24 900 13 505

Trädgårdsbyn, 
allm plats 
inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0 -1 400,0

3800 24 900 13 324

Genomförande 
av detaljplan nr 
252 och 253, 
utbyggnad 
Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0 1 200,0

3800 24 900 13 324

Genomförande 
av detaljplan nr 
252 och 253, 
utbyggnad 
Dalbyvägen 
inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0

3700 81 030 20 004

Burlöv 13:1 
Mimosavägen 
utgift 820,0 133,2 686,8 400,0 300,0

3700 81 030 20 004

Burlöv 13:1 
Mimosavägen 
inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213

Tillgänglighetsåt
gärder alla 
fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 1 750,0
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Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0

3900 91 010 13 210
Skolor, 
yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 209,0 1 000,0

3900 91 010 13 207
Ny 
Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 11 401,0 12 500,0

3900 91 010 13 216

Kyla i 
Medborgarhuse
t 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0 1 200,0

3900 91 010 13 217
Utbyte fönster 
Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0

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

3900 91 010 13 218

Staket vid 
skolor och 
förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3800 25 010 13 309

Genomförande 
av antagen 
lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

3800 24 900 13 325

Byte av 
gatubelysning 
till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3800 24 910 13 307

Genomförande 
av Rätt fart i 
Burlöv 
(utökning av 
tidigare beviljat 
anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0 200,0

3900 91 010 13 219

Nytt larm 
utomhus på 
Kilvägen 350,0 0,0 350,0 350,0

3800 25 000 13 222

Avfallsupplag 
för bland annat 
kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

3900 91 010 13 223

Lillevångens 
paviljonger, 
ombyggnation 
till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Moduler till 
Tågarpsskolan 800,0 800,0

Kronetorpskola 
F-6 -
projekterning 13 000,0 6 500,0 6 500,0

summa 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 -2 249,7

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F

5000 30 010 15 701
Inv kultur o 

fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

summa 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0
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Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U

7000 92 070 17 701 Inventarier 1 831,1 0,0 1 831,1 1 831,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0

7000 92 070 17 702
Verksamhetsan
knytna förändr 670,1 0,0 670,1 670,1 500,0 500,0

summa 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 2 500,0

SOCIALNÄMND

8010 92 080 18 701 Inventarier 478,5 0,0 478,5 478,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

8010 92 080 18 706 Heltid/deltid 1 000,0 0,0 1 000,0 400,0 600,0 1 000,0

summa 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 2 000,0

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

KS: Ny f-6 skola i Åkarp 15 000,0

KS: Ny förskola, Arlöv 44 000,0 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0

UKN: Inventarier - Ny förskola, Arlöv 1 200,0 0,0 0,0

KS: Nytt aktivitetshus i Arlöv 15 000,0 0,0 0,0

UKN: Inventarie - Nytt aktivitetshus, Arlöv 1 500,0 0,0 0,0

Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 37 000,0

TOTALT

Kommunstyrelsen - KLF 98 083,8 59 255,3 38 828,5 7 673,8 4 125,0 4 125,0 10 215,0

Miljö- och byggnämnden 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Kommunstyrelsen – Kom.teknik och fastig 155 528,2 -147 386,2 290 314,4 -3 643,8 13 220,0 5 248,2 -2 249,7

Kultur och fritid 506,9 0,0 506,9 506,9 400,0 400,0 400,0

Barn och utbildning 2 501,2 0,0 2 501,2 2 501,2 3 000,0 3 000,0 2 500,0

Social 1 478,5 0,0 1 478,5 878,5 1 600,0 1 000,0 2 000,0

Övrigt 61 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 37 000,0

Oförutsett

TOTALT 319 898,6 -88 130,9 333 729,5 8 016,6 22 345,0 35 773,2 49 965,3

varav

Bruttoinvestering 59 047,0 44 399,2 44 273,2 103 515,6

markförsäljning -12 806,7 0,0 0,0 -11 950,0

investeringsbidrag -7 334,8 -5 649,2 0,0 -12 551,3

förs exploateringsmark -31 538,9 -16 805,0 -8 500,0 -29 376,0

explaoteringsutgift 650,0 400,0 0,0 327,0
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Ansv. Verks Projekt Text Anslag Red. 2018 Avv.
Prog. 
2019 2020 2021

Kalkyl 
2019

minskad avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-07 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:557-312

§ 11
E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla e-förslaget och uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet vidare i samband med uppföljnings-
rapport 1-2019.

___

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har mottagit ett e-förslag (115 namnteckningar) om att Ligusterstigen i Åkarp ska få 
belysning. Förslaget avser delar av Ligusterstigen som saknar belysning och sträckan är ca 170 meter.

De boende framför att när mörkret faller blir det i dagsläget rejält mörkt på grusstigen och belysning skul-
le skapa ökad trygghet och trivsel. De boende menar att det bidrar till att stigen används även under dyg-
nets mörka tid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positivt inställda till förslaget eftersom det ligger i linje med tre av 
kommunfullmäktige målen ”Trygga, Tillgängliga och Attraktiva Burlöv”.

Förvaltningen har tagit fram en ungefärlig kostnad för åtgärder. Belysningsområdet är ca 170 meter långt 
och det skulle behövas ca 6 stycken belysningsstolpar. I dagsläget beräknas varje belysningsstolpe kosta 
ca 24 500 kr, inklusive arbets- och materialkostnader och 13 000 kr för projektering. Den aktuella sträc-
kans totalkostnad beräknas till ca 160 000 kr. 

___ 

Förslag och yrkande
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller e-förslaget och uppdrar åt förvaltning-
en att bereda ärendet vidare i samband med uppföljningsrapport 1-2019.

Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TU 2018-12-13, § 56
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-04
E-förslag Ligusterstigen Åkarp, ärendenr 115899
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-02-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:860-512

§ 35
E-förslag – Nytt övergångsställe Lyckö Äng

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla e-förslaget att bygga om övergångsstället enligt i ärendet redovisat förslag, alternativ 2, med 
beaktande av möjligheten att kombinera övergångsstället med en cykelöverfart, och uppdra åt förvalt-
ningen att bereda ärendet vidare i samband med uppföljningsrapport 1-2019.

___

Jäv
Mats Lithner (L) anmäler jäv samt lämnar sammanträdeslokalen under ärendets behandling.

Ärendebeskrivning
Den 4 september 2018 inkom ett e-förslag där ett stort antal medborgare föreslår byggnation av ett nytt 
trafikljus över Lundavägen vid Lyckö Äng i Åkarp. Förslagsställarna framhåller att ett stort antal småbarn 
varje morgon och eftermiddag passerar befintligt övergångsställe för att ta sig till Södervångsskolan och 
Dalslundsskolan.

Kommunledningsförvaltningen har studerat frågan och kommit fram till två alternativa åtgärder. 

Alternativ 1 innebär att man gör en trygg överfart för både gående och cyklister genom att vid Lyckö äng 
bygga en längre upphöjning, ca 10 m, med brantare ramper som gör att fordonen måste sakta ner för att 
komma över samt att sätta trafiksignaler på plats. Detta alternativ skulle kosta uppskattningsvis 600 tkr.

Alternativ 2 är att enbart bygga en bredare upphöjning och använda den som ett övergångsställe i mitten 
och lägga cykelbana parallellt med övergångsstället.  Detta alternativ skulle kosta uppskattningsvis 
200 tkr.

Båda alternativen bör kompletteras med förstärkt belysning bestående av två nya stolpar med LED-arma-
turer med högre effekt än gatubelysningen till en kostnad om ca 80 tkr.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-02-05, § 23
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Bilaga 1 medborgarförslaget
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:315-041

§ 74
Budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 för kommunstyrelsen samt bilagor i enlig-
het med ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger budgetskrivelse för kommunstyrelsen för 2020 med flerårs-
plan 2021–2022.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsbudget 2020–2022 
Investeringsäskande Asfalt
Investeringsäskande Harakärrs förskola
Investeringsäskande kv. Hanna
Investeringsäskande LED-belysning
Investeringsäskande Segevägen
Investeringsäskande stadsnät
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-25

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:315-041

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

Kommunstyrelsen 

Budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022, 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger budgetskrivelse för kommunstyrelsen för 2020 
med flerårsplan 2021–2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna budgetskrivelse 2020 med flerårsplan 2021–2022 för kommunstyrelsen samt bila-
gor i enlighet med ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25
Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 – kommunstyrelsen
Bilaga 1, investeringsbudget 2020–2022 
Investeringsäskande Asfalt
Investeringsäskande Harakärrs förskola
Investeringsäskande kv. Hanna
Investeringsäskande LED-belysning
Investeringsäskande Segevägen
Investeringsäskande stadsnät

Beslut i ärendet delges

Kommundirektör, Ekonomiavdelning
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Budgetskrivelse för budget 2020 med 
flerårsplan 2021–2022 

Rapportperiod 2021

Kommunstyrelsen
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1 Nämndens grunduppdrag
Kommunstyrelsen nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är beslutande 
organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen utgör personalut-
skott och har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag av miljö- och 
byggavdelningen.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån 
för drift och utveckling av kommunen, i hela kommunkoncernen, inkl. bolag, förbund osv. Förvaltning-
en stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa kontakter. 
Avdelningarna är planering, utveckling, kommunteknik, fastighet, ekonomi, personal, kommunikation 
samt kansli.  Förvaltningen fullgör dessutom miljö- och byggnämndens myndighetsutövning.
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2 Sammanfattning av budgetförslaget
Kommunstyrelsen föreslår åtgärder där medborgarnas trivsel och nöjdhet med kommunen sätts i fo-
kus.

Utbyggnaden av stambanan och Kronetorpstaden har tillsammans förutsättningar att utveckla kom-
munen och attrahera nya invånare. Projekten kräver en gemensam kraftsamling av kommunens för-
valtningar. Kommunal service i form av skolor och förskolor kommer att behövas, ett nytt badhus ska 
byggas och parker, gator, gång- och cykelvägar, parkeringar m.m. ska fram parallellt. Detta kräver re-
surser och kompetenser.

Stambaneprojektet är av intresse såväl lokalt, regionalt som nationellt och Kronetorpstaden är kom-
munens största exploateringsprojekt de kommande åren. Det är viktigt att kommunen på ett profes-
sionellt sätt kan möta Trafikverkets och byggherrars krav och önskemål och genomföra projekten med 
så liten negativ påverkan och så stort positivt mervärde som möjligt för kommuninvånarna.

Äskande föreslås bland annat för fiberverksamheten, som föreslås fortlöpa in på 2020 till följd av att 
det prognostiserats att verksamheten inte kommer att kunna vara helt intäktsfinansierad vid den tid-
punkten.

Under de kommande åren vill kommunen strukturera inköpsprocessen med hjälp av ett införande av 
elektronisk handel, därmed budgetförstärkning för hantering utav driftskostnaderna.

Ökade driftskostnader till Räddningstjänsten Syd anses liksom tidigare år inte ska belasta övriga verk-
samheter. Därmed föreslås full kompensation.
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3 Verksamhetsresultat och kostnader i förhållande till 
rikssnitt
3.1 Kostnader i förhållande till rikssnitt

Nyckeltal
Diff mot riks-

snitt Utfall

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv. 108 948,2

Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv. -806 2 790,9

Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv. 38 1 226,6

Nettokostnad parker, kr/inv. -231 114,5

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv.

Nettokostnaderna för politisk verksamhet räknat kronor per invånare har varit relativt oförändrade 
under de senaste åren. Under 2018 har kostnaderna ökat, främst med anledning av genomförande av 
val 2018. Utöver kostnader för sammanträdesarvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 
omfattar posten även licenskostnader för e-mötesappen för politiska sammanträden.

Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv.

Resultat: Burlövs kommun ligger under riksgenomsnittet med 806 kr per invånare när det gäller kost-
naderna för infrastruktur m.m.

Analys: Kostnaderna är lägre på grund av kommunens relativt små ytor samt mindre parkyta än riksge-
nomsnittet.

Åtgärder/Utveckling: Kommunen genomgår för närvarande några av de största infrastrukturåtgärder-
na sedan kommunen skapades. Dessutom växer kommunen med fler bostäder och invånare. Därför 
kommer större medel att behövas inom 3–10 år. Beläggningsarbete, fortsatt utbyte till LED-belysning 
och ett aktivt arbete med trafiksäkerhetsfrågorna påverkar invånarnas bild av sin kommun.

Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv.

Resultat: Burlövs kommun ligger över riksgenomsnittet med 38 kr per invånare när det gäller kostna-
derna för väg- och järnvägsnät samt parkering.

Analys: Kostnaderna är något högre i Burlöv än riksgenomsnittet sannolikt pga. att Burlövs kommun 
brottas med många skrotbilar och målvaktsbilar som dumpas i vår kommun. Kostnaden för att hantera 
dessa fordon är höga. Den nya förordningen (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader för 
flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon, kommer troligen att minska kostnaderna under 
2020 och därmed kommer Burlöv att närma sig riksgenomsnittet.

Åtgärder/Utveckling: Kommunen försöker intensifiera arbetet kring att minska antalet fordon som 
dumpas i kommunen.

Nettokostnad parker, kr/inv.

Resultat: Burlövs kommun ligger under riksgenomsnittet med 231 kr per invånare när det gäller kost-
naderna för parker.

Analys: Kommunens parkyta är relativt liten, majoriteten av kommunens yta är bebyggd samt åker-
mark. Därav är kommunens kostnad/inv. längre än riksgenomsnittet.

Åtgärder/Utveckling: Se ovan
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3.2 Uppföljning av kommunens kvalitet i korthet

Nyckeltal
Diff mot 
rikssnitt

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 20 100 96 100

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 28 81 63 57

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

Resultat: Av de e-postmeddelanden som skickades till medborgarservice i den årliga mätningen har 
enheten svarat på samtliga inom en dag.

Analys: Målmedvetenhet och rutiner för att nå en hög servicegrad inom medborgarservice har gett ett 
gott resultat.

Åtgärder/Utveckling: Konkurrensen för att nå goda resultat i mätningen är hög, medborgarservice 
avser att fortsatt arbeta för att behålla kommunens totalplacering topp 10 bland de kommuner som 
deltar i mätningen.

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

Resultat: Kommunen redovisar ett gott resultat i mätningen. Resultatet ingår som en del i KKiK.

Analys: Medborgarservice har under de senaste åren haft en positiv utveckling kompetensmässigt. 
Kommunen mäter och följer utvecklingen, och ser till att förbättra där det behövs.

Åtgärder/Utveckling: Kommunen fortsätter att arbeta med kompetenspåfyllnad och effektiviseringar. 
Nästa steg är att implementera ett nytt ärendehanteringssystem för att fortsätta effektivisera verk-
samheten, vilket behövs med ökande befolkning, fler samtal och ärenden. Med bättre verktyg kan 
kommunen behålla kvalitet och nuvarande personella resurser.
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4 Omvärldsanalys – samhällsfaktorer som påverkar 
nämndens utveckling
För kommunstyrelsens verksamheter finns tre ledande begrepp baserat på omvärldsanalysen; samver-
kan, tjänsteutveckling (inklusive tillitsstyrning och digitalisering) samt arbetsgivarrollen. För verksam-
heterna innebär det att kommunen ständigt måste initiera, genomföra och utvärdera samverkanslös-
ningar. Kommunen utforskar bästa lösning och samverkar med andra kommuner i de fall det ger god 
effekt. Under de närmaste åren kommer digitaliseringen av samhället att innebära bland annat ut-
byggnad av Burlövs öppna stadsnät och utveckling av e-tjänster. Arbetsgivarrollen har under en period 
inneburit att utveckla och fastställa nya program och policydokument. Under de kommande åren ge-
nomför kommunen de förändringar som beslutats och prioriterar åtgärder som gör att kommunen 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Den demografiska utvecklingen i sydvästra Skåne har tillsammans med en fortgående urbanisering 
orsakat hårt tryck på bostadsmarknaden. Utbyggnaden av nya bostadsområden medför att kommun-
gränserna blir allt mindre synliga i landskapet, även här blir lösningen ökad samverkan mellan kommu-
ner, näringsliv och regionala organ. Burlövs kommun planerar för en kraftig utbyggnad av Kronetorp-
staden fram till 2030. Vid sidan av investeringskostnaderna för nybyggnation och anläggning, kommer 
detta leda till ökade driftskostnader för nya fastigheter och ny infrastruktur, men även ökade krav på 
underhåll av existerande anläggningar när befolkningen växer.

Transportsystemen förändras. Nya resmönster etableras, allt fler intermodala lösningar växer fram, 
med avancerad logistiska lösningar mellan olika trafikslag. Utbyggnaden av Södra stambanan till fyra 
spår mellan Lund och Arlöv beräknas äga rum fram till och med 2024. Under samma period ska Lom-
mabanan byggas ut för ökad person- och godstrafik. Under utbyggnadstiden ställs kommunens med-
borgare och verksamheter inför stora utmaningar med begränsad framkomlighet, buller m.m. kommu-
nikationsinsatserna bedöms här vara helt avgörande för att upprätthålla en väl fungerande infrastruk-
tur med goda logistik- och pendlingsmöjligheter i syfte att bibehålla kommunens attraktionskraft.

4.1 Allmänna omvärldsfaktorer
Omvärldshändelse Effekt på oss

Demografiska förändringar Ökad efterfrågan på bostäder

Ökat tryck på offentlig service, exempelvis skola och barnomsorg

Följdeffekter av förändringar gällande EBO-lagstiftning för Malmö

Politisk osäkerhet Kan påverka statsbidragens utformning

Risk att tappa tempo i förändringsprocesser

Kompetensförsörjning Risk för mindre skatteintäkter

Risk för gap mellan intäkter och kostnader

Återuppbyggnad av civilför-
svaret

Kommunen är skyldig att genomföra flertal olika åtgärder

Ny barnrättslag Lagstiftningen ska tillämpas i alla beslut gällande barn

Sockerbrukets avveckling Initiera framtida insatser

54



Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 8(23)

Omvärldshändelse Effekt på oss

Fyra spår Ökad inflyttning på sikt

Försämrad infrastruktur under genomförandeperioden

GDPR Fortsatt mycket administrativt arbete för att säkerställa efterlevnad

Ny avtalsperiod fackförbund Under 2020 sker omförhandling inom merparten av fackförbundens 
löneavtal, vilket innebär osäkerhet gällande hur lönerörelsen 2020 
faller ut

4.2 Ekonomiska omvärldsfaktorer
Statsbidrag Upphör / tillkommer Ekonomisk effekt (anpass-

ningar / utökningar)
Verksamhetseffekt

Ersättning gode män Minskade intäkter i from 
av bidrag från Migrations-
verket

Verksamheten står 
kvar med kostnader 
för gode män

4.3 Samverkansmöjligheter

Samverkansområde Samverkanspart Verksamhetseffekter (effektiv drift, kvalitet, 
kompetensbehov)

Möjlighet till ökad samverkan 
mellan kommuner

Behovsutredning och samordning insatser mel-
lan kommuner
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5 Vision
Kommunfullmäktige har fastställt vision och ledningsidé för Burlövs kommun. Vision 2030 synliggör 
vad Burlövs kommun som helhet ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. Visionen anger 
färdriktningen för Burlövs kommun – hit vill vi nå, så här vill vi att det ska bli, detta arbetar vi för.

 Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig välkomna och trygga här. Våra verksamhe-
ter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

 Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga 
som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

 Burlöv ska vara en ekologisk hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.
 Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra skolor ska vara 

bland de bästa i Skåne både vad gäller studieresultat och trivsel.
 Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

Kommunen arbetar med ett långsiktigt perspektiv där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet går 
hand i hand. God service och myndighetsutövning, samt en välskött, attraktiv och tillgänglig offentlig 
miljö skapar goda relationer, trivsel och trygghet.
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6 Värdegrund
Värdeord Vad står följande värdeord för? Vad måste vi göra för att leva upp till dem?

Bemötande Kommunen utgår från kundens 
behov, är lyhörda och visar 
omtanke

God tillgänglighet och seriöst bemötande 
internt och externt

Förtroende Tydlig, saklig, korrekt information Med hög professionalitet, lyhördhet och 
långsiktighet leverera god service och 
rättssäkra beslut

Delaktighet Dialog, välkomna synpunkter Marknadsföra medborgarnas möjligheter 
att påverka t.ex. ”Tyck om Burlöv”, e-
förslag, medborgardialog

Sträva efter god dialog med dem som bor 
och verkar i kommunen

Tillgänglighet Många kanaler att nå kommunen Arbeta vidare med Medborgarservice, ”En 
väg in” för att förbättra tillgängligheten

Utveckla fler e-tjänster

Likabehandling Kommunen bemöter alla med 
respekt, vänlighet och förståelse

Boende, besökare och näringsliv bemöts 
korrekt och snabbt samt ett inkluderande 
förhållningssätt
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7 Nulägeanalys av verksamheten
 Ny organisation för kommunledningens förvaltning, vilket innebär en ökad betoning på att även 

investeringar ska kunna hanteras i kommunstyrelsens ekonomi och att antalet ärenden kommer 
att öka.

 Ny politisk ledning, vilket bland annat påverkar inriktningen av hur viss verksamhet kommer att 
drivas men även arbetsgivarperspektivet.

 Statens ekonomiska inriktning kan förväntas att ändras. Det finns vissa tendenser till att betona de 
generella statsbidragen samtidigt som t.ex. ett nytt utjämningssystem kan komma att lanseras. Bå-
da faktorerna gör utfallet av statens ekonomipåverkan mer osäker.

 Under året kommer att hållas såväl Totalförsvarsövning 2020 som Försvarsmaktsövning 2020. Bå-
da övningar kommer att ge grund för nulägesanalys av totalförsvarsförberedelserna i Sverige och i 
Burlöv. En utökning av förberedelserna kan förväntas komma i perioden efter 2020.

 Utbyggnaden av fyra spår och Lommabanan fortsätter med relativt stor påverkan på invånare och 
näringsliv. Under 2020 behöver Burlövs kommun skifta fokus från genomförande mot att förbere-
da så att effekterna av de nya spåren kan tillvaratas och den ökande trafiken kan maximera med-
borgarnas nytta av järnvägen.

 Ett beslut om eventuell avveckling av sockerbruket i Arlöv kan förväntas få stor effekt på kommu-
nens arbete under 2020. Eventuellt markförvärv, i kombination med andra intressenter, måste 
förberedas.
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8 Mål fram till år 2022
Målområde Mål – Fram till år 2022 ska... Indikator Mål 

2022
Mål 

2019
Mål 

2020
Utfall 
2018

Utfall 
2017

Planberedskap för nya bostäder 
som kan byggas med stöd av alla 
gällande detaljplaner den 31/12, 
antal/1 000 inv.

23 23 23 - 38,7

Nöjd Region-Index – Rekommen-
dation

64 60 62 57 59

Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva och 
bo i sa att de kan rekommendera andra 
att flytta hit

Nöjd Region-Index – Bostäder 58 56 57 53 54

Företagarna i Burlövs kommun i högre 
grad vara nöjda med den service som 
kommunen tillhandahåller

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) –
 Totalt, NKI

70 69 67 66 69,8

Burlövs kommun som arbetsgivare 
verka för en tryggad personalförsörj-
ning genom att erbjuda heltid som 
norm i den utsträckning medarbetaren 
önskar

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive timan-
ställda och PAN

80 78 77 76

Attraktiva 
Burlöv

Burlövs kommun i högre grad attrahera 
medarbetare med hög kompetens för 
att möjliggöra en god service till Bur-
lövsborna

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen – Totalindex

79 77 78 - 76,9

Kommunen tillhandahålla en högre 
grad av tillgänglighet för Burlövsborna 
avseende kontakten med dess verk-
samheter

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

70 65 68 81 63Tillgängliga 
Burlöv

Kommunala fastigheter och den yttre 
miljö som kommunen ansvarar för så 
långt det är möjligt vara tillgänglighets-
anpassad för Burlövsborna

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering

75 30 45

Hållbara 
Burlöv

Burlövsborna i högre grad ges förut-
sättningar att leva miljövänligt och 
minst hälften av hushållsavfallen åter-
vinnas

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

40 33 36 29

Polisens Trygghetsundersökning – 
Problemindex 0–6

2 2,3 2,5 2,63 2,44Trygga 
Burlöv

Burlövs kommun vara en tryggare och 
säkrare plats att leva och verka i

Öppna jämförelser – Trygghet och 
säkerhet. Ranking

50 58 56 58 61
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9 Hur ska vi nå målen?
Mål – Fram till år 2022 ska... Strategier för 

måluppfyllelse
Vad ska göras under året?

Burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva 
och bo i sa att de kan 
rekommendera andra att flytta hit

 Vara delaktiga i 
medborgardialogen 
och i samtliga delar av 
kommunkoncernen

 Bygga blandad stad

 Inkludera Burlövs 
Bostäder AB i 
processerna

 Delta, lyssna och fånga upp 
synpunkter

 Genomföra enklare 
åtgärder direkt

 Upprätta tidplaner för mer 
komplexa åtgärder

 Planera utbyggnad så att 
skolor, stadsmiljö, 
grönstruktur, mötesplatser 
m.m. byggs ut i samma takt 
som bostäderna

Företagarna i Burlövs kommun i 
högre grad vara nöjda med den 
service som kommunen 
tillhandahåller

 Genomföra planerade 
delmål utifrån 
näringslivsplan

 Arbeta utifrån antagen 
näringslivsplan

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

 Arbeta för att den 
breda erfarenheten 
och kunskapen som 
finns i mångfald 
synliggörs, samspelar 
och används för att 
kommunen ska nå sina 
mål

 Genomföra rekryteringar 
utifrån kommunens 
personalpolitiska program

Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en 
god service till Burlövsborna

 Arbeta för att skapa en 
bra arbetsmiljö och ett 
hållbart arbetsliv samt 
verka för en tryggad 
personalförsörjning 
genom att erbjuda 
heltid som norm

 Aktualisera 
handlingsplanen för ett 
genomförande av arbete 
på heltid som norm

Kommunen tillhandahålla en högre 
grad av tillgänglighet för 
Burlövsborna avseende kontakten 
med dess verksamheter

 Implementera ny 
kontaktcenterlösning 
för medborgarservice

 Utveckla och effektivisera 
medborgarservice för att 
kunna ge god service till 
fler burlövsbor

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

 Arbete med 
tillgänglighets 
anpassning i och 
runtomkring 
kommunens 
fastigheter

 Se över kommunens 
fastighet och genomföra 
tillgänglighetsanpassningar 
i möjlig utsträckning
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Mål – Fram till år 2022 ska... Strategier för 
måluppfyllelse

Vad ska göras under året?

Burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt 
och minst hälften av 
hushållsavfallen återvinnas

 Se över behovet att 
förbättra möjligheterna 
att skapa ännu bättre 
källsortering

 Inventera och utvärdera 
samtliga fastigheter och 
skapa framtida plan för 
genomförande

 Aktualisera avfallsplan 
tillsammans med Malmö 
stad och VA SYD.

Burlövs kommun vara en tryggare 
och säkrare plats att leva och verka 
i

 Fortsatt arbete med 
förbättrat skalskydd i 
och omkring 
fastigheterna

 Fortsätta utbyte av nycklar 
till taggar
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10 Ekonomi – Nämndens framställan av tekniska ramar och 
anslag
10.1 Nämndens total
 Tekniska ramar Nämndens förslag Förändring mot teknisk ram

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Budget 2019
 -124 

064 
 -124 

064 
 -124 

064 
 -124 

064 
 -124 

064 
 -124 

064  0  0  0 

Tillfällig utökning bred-
band (återbet)  350  350  350  350  350  350  0  0  0 

Tillfällig utökning EU val 
(återbet)  350  350  350  350  350  350  0  0  0 

Tillfällig utökning per-
sonalfrämjande åtgärd 
(återbet)  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  0  0  0 

Tillfällig utökning närings-
livsfrämjande åtgärd 
(återbet)  200  200  200  200  200  200  0  0  0 

Tillfällig utökning värme-
kameror (återbet)  500  500  0  0  0 

Tillfällig utökning belägg-
ningsunderhåll (återbet)  750  750  0  0  0 

Tillfällig utökning 2 tj. 
Delprojektledare Stamba-
nan (återbet)  1 330  1 330  0  0  0 

Tillfälliga anslag:

 Ledarutbildning -500 -500 -500 -500 -500 -500

Permanenta utökningar:

 E-handel  450  450  450  450  450  450  0  0  0 

 Omföring pga. e-handel  -550  -550  -550  -550  -550  -550  0  0  0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder  -200  -200  -200 -200 -200 -200

Räddningstjänsten Syd, 
uppräkning 6,0% -260 -260 -260 -260 -260 -260

Samverkan e-arkiv -375 -375 -375 -375 -375 -375

Drift av reklampelare -50 -50 -50 -50 -50 -50

1 tj. projektledare, nä-
ringsliv -300 -300

1 tj. styr- och reglertekni-
ker, fastighetsavdelningen  -600  -600  -600 -600 -600 -600

1 tj. förvaltare, fastighets-
förvaltningen  -700  -700  -700 -700 -700 -700

Summa ny budgetram 
2020–2022 -121 764 -121 764 -119 184 -124 750 -124 450 -121 870 -2986 -2685 -2685

Tillfälliga anslag

Ledarutbildning, 500 tkr

Arbetet med att göra Burlövs kommun till en ännu attraktivare arbetsgivare fortlöper ständigt. Det är 
kommunens ledare som skapar förutsättningarna för att medarbetare ska kunna nå målen i kommu-
nens verksamheter. Som en del i detta arbete behöver kommunen ta nästa steg och erbjuda ledarut-

62



Kommunstyrelsen, Budgetskrivelse för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 16(23)

veckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och attrahera bra ledare till verksam-
heterna.

Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens ca 60 ledare innebär en kostnad om 1 500 tkr. Upplägget 
avser en tredjedel årligen och innebär en ökad drift om 500 tkr årligen.

Permanenta anslag

Näringslivsfrämjande åtgärder, 200 tkr

I 2019 års budget har näringslivssamordnaren fått ett ettårsanslag syftande till att förstärka närings-
livsarbetet. Genom att permanenta anslaget säkerställs satsningar som Sommarentreprenörer för 
unga i Burlöv, mötesplatser för företagare kopplade till kunskap, utveckling och tillväxt, genomförande 
av guld-söndag där vi bl.a. delar ut pris till årets företagare tillsammans med Företagarna.

Räddningstjänsten Syd, uppräkning 2,7 %, 260 tkr

Det trygga Burlöv: För 2020 sker en uppräkning av medlemsavgiften med 2,7 %. För Burlöv kommun 
innebär det en kostnadsökning om 260 tkr.

Samverkan e-arkiv, 375 tkr

Burlövs kommuns del för medverkan i samverkansprojekt gällande e-arkiv tillsammans med Lund med 
flera.

Drift av reklampelare, 50 tkr

Hänförs till investeringsäskandet för fullgrafiska reklampelare.

1 tj. projektledare, näringslivsfrämjande åtgärder, 300 tkr

Det attraktiva Burlöv: Idag drivs Burlövs näringslivsarbete av en näringslivssamordnare som i sin helhet 
finansieras av kommunen. Burlövs kommuns stora satsning Tillväxtresan – genom innovation & mång-
fald drivs av en tillsvidareanställd projektledare vilket finansieras idag av den Europeiska socialfonden 
ESF. Efter att projektet avslutats i maj 2020 saknas finansiering för tjänsten. Medel äskas för projektle-
darens fortsatta tjänst under andra halvåret 2020, i syfte att möjliggöra för fler/nya satsningar på kom-
munens näringslivsarbete, söka om eventuella nya projekt osv.

1 tj. styr- och reglertekniker, fastighetsavdelningen, 600 tkr

Det Hållbara Burlöv: Burlövs kommun har ca 80 000 kvm fastighetsyta idag samtidigt som större ny-
byggnationer planeras. Behovet ökar således att kunna energioptimera kommunens fastigheter, till 
detta behöver fastighetsavdelningen en SRÖ (styr, regler och övervakning) med energiinriktning. Kom-
munens fastigheter har idag en snittförbrukning på 175 kWh/kvm vilket är acceptabelt utifrån nuva-
rande omständigheter. Målet är att sänka förbrukningen, och för att lyckas krävs bredare kompetens.

1 tj. förvaltare, fastighetsavdelningen, 700 tkr

Det Hållbara Burlöv: Den demografiska utvecklingen gör att Burlöv behöver öka på sitt fastighetsbe-
stånd och samtidigt göra en del större planerade underhållsprojekt, för att kunna hantera denna ök-
ning, behövs en teknikförvaltare som kan preparera de planerade projekten och underhållsprojekten 
och samtidigt hjälpa till med uppföljningar, tidsplaner och ekonomiska planer samt söka bidrag för 
våra byggnationer projektuppföljningar. Den personen blir också backup i det administrativa arbetet 
samt stöd i verksamhetens system.
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10.2 Nämndens verksamhetsområde

Belopp i fasta priset (tkr)
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prognos 

2019
Budget 

2020
Plan 

2021
Plan 

2022

Verksamhetens nettokostnader

Varav

Politisk verksamhet mm -10 736 -10 862 -10 876 -10 512 -10 512 -10 512

Kommunledningsförvaltningens 
gemensamma verksamheter -71 822 -78 877 -73 233 -78 613 -78 313 -78 313

Samarbetsnämnd för löneser-
vice 3 0 0 0 0 0

Fastighetsförvaltning -6 611 -5 817 -5 803 -7 117 -7 117 -6 617

Kommunteknik -21 977 -28 508 -27 657 -28 508 -28 508 -26 428

Summa nettokostnader -111 143 -124 064 -117 569 -124 750 -124 450 -121 870

10.3 Nettokostnadsredovisning per verksamhetsområde
Politisk verksamhet m.m.

Belopp i fasta 
priset (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter 1 086 1 624 1 630 1 630 1 630 1 630

Kostnader -11 822 -12 486 -12 506 -12 142 -12 142 -12 142

Summa netto-
kostnader -10 736 -10 862 -10 876 -10 512 -10 512 -10 512

Huvudverksamhetsområdet politisk verksamhet m.m., inklusive oförutsedda behov, området ställs 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Till verksamhetsområdet räknas nämnden, revisionen samt 
övrig verksamhet såsom allmänna val, överförmyndarverksamhet och gode män.

Kommunledningsförvaltningens gemensamma verksamheter

Belopp i fasta 
priset (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter 9 912 4 812 5 351 4 812 4 812 4 812

Kostnader -81 734 -83 690 -78 584 -83 425 -83 125 -83 125

Summa netto-
kostnader -71 822 -78 878 -73 233 -78 613 -78 313 -78 313

Huvudverksamhetsområdet kommunledningsförvaltningens gemensamma verksamheter, området 
ställs inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Samarbetsnämnd för löneservice

Belopp i fasta 
priset (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022
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Intäkter 8 550 8 960 8 928 8 960 8 960 8 960

Kostnader -8 547 -8 960 -8 928 -8 960 -8 960 - 8 960

Summa netto-
kostnader 3 0 0 0 0 0

Huvudverksamhetsområdet samarbetsnämnd för löneservice, området ställs inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Redogörelsen görs även i ett särskilt dokument ställt till samarbetsnämnden.

Fastighetsförvaltning

Belopp i fasta 
priset (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter 62 664 64 673 64 504 64 504 64 504 64 504

Kostnader -69 275 -70 490 -70 307 -71 621 -71 621 -71 121

Summa netto-
kostnader -6611 -5817 -5803 -7117 -7117 -6617

Fastighetsavdelningen arbetar med att projektera, bygga, underhålla och förvalta kommunens byggna-
der och idrottsanläggningar.

Kommunalteknisk verksamhet

Belopp i fasta 
priset (tkr)

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022

Intäkter 3 360 2 583 2 546 2 546 2 546 2 546

Kostnader -25 337 - 31 091 -30 203 -31 054 -31 054 -28 974

Summa netto-
kostnader -21977 -28508 -27657 -28508 -28508 -26428

I Kommuntekniks arbetsuppgifter ingår bland annat att verka för en bygga och underhålla gator, vägar, 
parker och allmänna platser i kommunen samt svara för gaturenhållning och övrig renhållning utom-
hus.

*Eventuella budgetjusteringar för budget 2019 mellan verksamheterna kan ske i samband med intern-
budgetarbetet. Sedvanlig uppräkning av pris och löner sker 2020–2022.
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11 Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Energikostnader i 
kr/kvm -166 -180 -181 -181 -181

Underhållskostnader 
i kr/kvm -145 -150 -150 -150 -150

Övriga 
driftskostnader i 
kr/kvm -90 -90 -90 -90 -90

Kommentar: Beräkningsbara kvadratmeter 2020 beräknas vara oförändrade jämfört med 2019, totalt 
77 840 kvm.
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12 Personalekonomi
Nyckeltal Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Antal årsarbetare 83 91 92 92 92

Antal tillsvidareanställda 85 95 97 98 96

Varav heltid 82 92 94 93 91

Varav deltid 3 3 3 5 5

Sjukfrånvaro (%) 5 6,5 6,5 6,8 6,8

Personalomsättning (%) 11,9 8 8 8 8

Antalet årsarbetare förväntas öka i samma takt som ökning av tillsvidareanställda. Verksamheten utö-
kas med flera nya tjänster redan under 2019. Planen är en fortsatt ökning i minskad takt med vissa 
specialisttjänster för att möta ett ökat behov.

Prognosen för sjukfrånvaron förväntas ligga på ungefär samma nivå som tidigare då det mesta är kort-
tidsjukfrånvaro.

Viss personalomsättning förväntas då prognosen inom de närmsta åren ligger mellan två och tre pen-
sionsavgångar årligen.
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13 Investeringsplan 2019–2022
Projekt Totalt belopp tkr Syfte med investeringen

Reklamskyltar, Burlövs 
kommun

800 Fullgrafiska reklampelare vid infarter till Burlövs 
kommun

Uppförande av ny badan-
läggning

350 000 Genomförande av byggnation nytt badhus. Kost-
nader för omgivning tillkommer.

Tillfällig utökning av inven-
tariebudget KLF

700 Det hållbara Burlöv: Kommunledningsförvaltning-
en räknar med inköp av inventarier för omkring 
tjugo arbetsplatser. Kostanden för varje arbets-
plats beräknas till 35 tkr.

Syllbyte Harakärrs förskola 2 500 Utbyte av syllar för bättre hälsa och arbetsmiljö för 
barn och personal. Fastighetsavdelningen har haft 
klagomål gällande arbetsmiljön. En undersökning 
har genomförts av externt företag som visar att 
fastigheten har tryckimpregnerade syllar från 70-
talet som börjat vittra och avsöndra dofter. I Ar-
betsmiljöverkets föreskrift om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, över-
känslighet (AFS 2005:1) lyfts det fram hur toxiner 
kan påverka arbetsmiljön.

Asfaltering 2 000 Asfaltering kring kommunens fastigheter. Rekrea-
tionsområdena runt om fastigheten har i dagsläget 
en mindre bra asfaltering vilket gör det svårt att 
säkert ta sig runt på området.

Fiberutbyggnad 9 900 Under 2020 beräknas cirka 250 nya bostäder stå 
färdiga i kommunen och även under den efterföl-
jande perioden visar prognoserna på fortsatt hög 
utbyggnadstakt med runt 200 nya bostäder om 
året. Till detta kommer utbyggnad av nya kommu-
nala verksamheter och kommersiella fastigheter, 
inte minst kring stationsområdena och i Krone-
torpstaden. För att möta kraven på robusthet och 
de krav som den nya säkerhetskyddslagstiftningen 
medför, behöver satsningar även göras bland an-
nat för att öka driftsäkerheten och skapa redun-
dans i nätet.

Utbyggnad kv. Hanna 250 I kommunens riktlinjer för markanvisning och ex-
ploateringsavtal rekommenderas att markanvis-
ningstävling används för projekt där exempelvis 
gestaltning är särskilt betydelsefull eller där kom-
munen önskar få in idéer till byggnation och ut-
formning. Mark- och exploateringsstrategen har i 
samråd med planeringsavdelningen pekat ut kvar-
teret Hanna, precis invid den nya Burlöv Central-
station, som lämpligt för en markanvisningstävling 
då det blir ett av de mest synliga kvarteren i kom-
munen och porten till Kronetorpstaden. Medel 
äskas till utredningar samt konsult.
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Projekt Totalt belopp tkr Syfte med investeringen

Byte av gatubelysning till 
LED

1 500 Fortsätta förstärka belysningen på platser som 
idag upplevs som otrygga. LED-belysning bidrar till 
att öka den upplevda tryggheten.

Segevägen 350 Segevägen är en av kommunens raka vägar som 
inbjuder till höga hastigheter. Det är många barn 
som passerar över Segevägen för att ta sig till sko-
la och förskola. Skrivelser från boende inkommer 
med jämna mellanrum och kommunledningsför-
valtningen instämmer i synpunkterna. Det behövs 
två upphöjda övergångsställen för att trygga bar-
nens skolväg. Investeringen bidrar till att uppnå 
KF-målet ett tryggare Burlöv.

Genomförande vattenplan 610 Genomförande av vattenplan, anslaget beräknas 
förbrukas 2021–2022.

Totalt 366 610
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14 Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna budgetskrivelse samt bilagor i enlighet med ärendet redovisat förslag.
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INVESTERINGSREDOVISNING budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Redovisat Prognos Kalkyl
tom 2018 2 019 2 019 2 020 2 021 2 022 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 298,1 0,0 298,1 57,7 170,0 225,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 21,0 329,0 400,0 400,0 400,0 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 706,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 8,0 552,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 250,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 1 076,3 6 135,0 1 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -36,0 -1 469,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0

summa 98 083,8 59 255,3 38 828,5 1 833,8 6 967,0 4 125,0 4 125,0 4 070,0 10 215,0

Nya ej beslutade
Tillfällig utökning inventariebudget KLK 700,0
Utbyggnad fiber 9 900,0 9 500,0 9 000,0

Utbyggnad fiber, inkomst -1 550,0 -1 100,0 -1 000,0

summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 050,0 8 400,0 8 000,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 500,0 3 210,0 4 000,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 500,0 1 979,2 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 95,3 2 404,7
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 0,0 500,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0 400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 84,7 415,3 8 500,0 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1 0,0
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 3 100,0 3 100,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4 0,0
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3 0,0
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4 0,0
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 1 000,0 1 000,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 000,0
3800 24 900 13 313 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0

3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 615,0 1 685,0 1 400,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 27,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 800,0 -1 600,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,7 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 50,0 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -4 839,9 -2 070,0 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 31,5 4 468,5 4 500,0 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 449,2 -4 449,2 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 0,6 1 200,0 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -0,6 -1 200,0 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 000,0 10 000,0 3 300,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -600,0 -6 000,0 -1 980,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 400,0 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0

3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 400,0 500,0 500,0 500,0 1 750,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 2 026,7 241,6 112,0 97,0 1 000,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 1 301,0 10 100,0 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 100,0 1 200,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 0,3 149,7 200,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 Tågarpskolan, moduler 800,0

summa 141 728,2 -147 386,2 290 314,4 -16 706,8 13 063,0 10 720,0 1 248,2 4 268,6 -2 249,7

Nya ej beslutade
Reklamskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 175 000,0 175 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0

summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180 400,0 175 750,0 360,0 0,0
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl

Upprättad: 2019-03-05 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen Ansvarig för uppfölj: Fastighetschefen

Produktionsstart: 2020-05-01 Beräknad start: 2020-01-01

Tid för inv. i drift:                   Tid för återrapport: Bokslut 2020 

Bakgrund och syfte med investering
Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt?

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☐Miljöeffekt
☒Övrigt (trygghet)

☐Nyinvestering
☒Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Asfaltering runt och kring fastigheter som inte innefattas av gata och park har 
längre tid sjangserat och behöver återställas, fylla håligheter, sprickor och 
påväxt måste åtgärdas, främst på förskolor, skolor och äldreboende.

Burlövsborna ska vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i 
sa att de kan rekommendera andra att flytta hit

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Ersättning på grund av slitage och föråldring.
Vi siktar på att göra en fastighet och sen utvärdera denna och om resultatet blir 
märkbart bättre, finns det en plan att fortsätta arbetet långsiktigt till våra 
fastigheter uppnått god standard. För 2020 planeras åtgärder för 
Harrkärrsgården ca:2000 kvm.

Påverkan på organisation och 
personal

Bättre utemiljö för kommunens invånare.

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera
1 2Mkr
2

Vad innebär alternativen? OBS! ska 
alltid finnas fler alternativ än ett 
(Rangordna och motivera valet av 
det alternativ som valts) 3
Vad skiljer de olika alternativen åt?

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer om 

Om det inte åtgärdas kan kommunen bli ålagd skadestånd om någon 
faller och skadar sig.

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer att 
genomföra föreslaget alternativ?)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 2Mkr
2 2

Uppskattad totalkostnad för de 
olika investeringsalternativen

3 3

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 2 000 2 000
Slutredovisning
Summa: 2 000 0 2 000 0 0

Nettoinvestering (-/+) 2 000 0 2 000 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ X
År 2019 2020 2021 2022 2023
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 76,9 76,9 76,9
Övrigt
Summa: 0 0 76,9 76,9 76,9

Nettoinvestering (-/+) 0 0 76,9 76,9 76,9
Personalförändring – Alternativ X

År 2016 2017 2018 2019 2020
Antal årsarbetare

Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl

Upprättad: 2019-03-05 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen Ansvarig för uppfölj: Fastighetschefen

Produktionsstart: 2020-06-15 Beräknad start: 2020-01-01

Tid för inv. i drift:                   Tid för återrapport: Bokslut 2020 

Bakgrund och syfte med investering
Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt?

☒Nödvändig 
☐Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☒ Ersättningsinvestering
☒Lagstiftning
☐Effektivisering
☐Miljöeffekt
☐Övrigt  (trygghet)

☐Nyinvestering
☒Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Utbyte av syllar för bättre hälsa och miljö för barnen och personalen.
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för 
att möjliggöra en god service till Burlövsborna.
Burlövsborna ska vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i 
sa att de kan rekommendera andra att flytta hit.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Fastighetsavdelningen har haft klagomål på dålig luft och ohälsa, så har det 
gjorts en undersökning av Fuktcom som visar att vi har tryckimpregnerade 
syllar från 70-talet som börjat vittra och då avsöndrar dofter.

Förundersökning finns.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

Påverkan på organisation och 
personal

Då barn och personal mår dåligt så måste dessa bytas ut det har gjorts en plan 
med verksamheten så vi kan utföra detta sommaren 2019

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera
1 2.5Mkr Arbetsmiljö, Lagkrav.
2 5.5Mkr Moduler

Vad innebär alternativen? OBS! ska 
alltid finnas fler alternativ än ett 
(Rangordna och motivera valet av 
det alternativ som valts) 3 4Mkr Hyra in externa lokaler samt 

verksamhets anpassning
Vad skiljer de olika alternativen åt? Kostnader och problematiken att ny etablera.

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Hyra in samtidigt som vi har kostnader för en tom fastighet.

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer om 
man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer att 
genomföra föreslaget alternativ?)

Om kommunen väljer att inte genomföra investeringen riskerar detta till 
att förskolan kommer att få stänga.
Burlövs kommun ska verka för att ge våra medborgare förutsättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 2.5Mkr
2 2 5.5Mkr

Uppskattad totalkostnad för de 
olika investeringsalternativen

3 3 4Mkr

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 2 500 2 500
Slutredovisning
Summa: 2 500 0 2 500 0 0

Nettoinvestering (-/+) 2 500 0 2 500 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 84,6 84,6 84,6 84,6
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 84,6 84,6 84,6 84,6

Nettoinvestering (-/+) 0,0 84,6 84,6 84,6 84,6

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
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År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering 500 500
Produktion/anskaffning 5 000 5 000
Slutredovisning
Summa: 5 500 0 5 500 0 0

Nettoinvestering (-/+) 5 500 0 5 500 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 186,1 186,1 186,1 186,1
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 186,1 186,1 186,1 186,1

Nettoinvestering (-/+) 0,0 186,1 186,1 186,1 186,1

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 4 000 4 000
Slutredovisning
Summa: 4 000 0 4 000 0 0

Nettoinvestering (-/+) 4 000 0 4 000 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
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År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 135,3 135,3 135,3 135,3
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 135,3 135,3 135,3 135,3

Nettoinvestering (-/+) 0,0 135,3 135,3 135,3 135,3

Personalförändring – Alternativ X
År 2016 2017 2018 2019 2020

Antal årsarbetare
Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl 

Upprättad: 2019-03-08 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen Ansvarig för uppfölj: Utvecklingsavdelningen

Produktionsstart: 2020-01 Beräknad start: 2020-12

Tid för inv. i drift:                   2020 Tid för återrapport: 2021

Bakgrund och syfte med investering
Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt? 

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☐Miljöeffekt
☒Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål) Attraktiva Burlöv
Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

I kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
rekommenderas att markanvisningstävling används för projekt där 
exempelvis gestaltning är särskilt betydelsefull eller där kommunen 
önskar få in idéer till byggnation och utformning. Mark- och 
exploateringsstrategen har i samråd med planeringsavdelningen pekat 
ut kvarteret Hanna, precis invid den nya Burlöv Centralstation, som 
lämpligt för en markanvisningstävling då det blir ett av de mest synliga 
kvarteren i kommunen och porten till Kronetorpstaden. Medel äskas till 
utredningar samt konsult. 

Påverkan på organisation och 
personal

Ingen direkt påverkan

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera
1 250 tkr
2

Vad innebär alternativen? OBS! ska 
alltid finnas fler alternativ än ett 
(Rangordna och motivera valet av 
det alternativ som valts) 3

Vad skiljer de olika alternativen åt? Endast ett alternativ är aktuellt vad gäller äskande 

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet? Att inte genomföra föreslaget förslag
Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer om 

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer att 
genomföra föreslaget alternativ?)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 Utbyggnad kv Hanna 250 tkr
2

Uppskattad totalkostnad för de 
olika investeringsalternativen

3

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 250 250
Slutredovisning
Summa: 250 0 250 0 0

Nettoinvestering (-/+) 250 0 250 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader
Övrigt (direktavskrivning) 250
Summa: 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Nettoinvestering (-/+) 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
Personalförändring – samtliga förslag

År 2020 2021 2022 2023 2024
Antal årsarbetare 0 0 0 0 0

Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl byte till LED-belysning

Upprättad: 2019-03-08 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen Ansvarig för uppfölj: Kommunteknik, projektchef

Produktionsstart: 2020-01-01 Beräknad start: 2020-01-01

Tid för inv. i drift:                   2020 Tid för återrapport:

Bakgrund och syfte med investering
Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt? 

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☒Miljöeffekt
☒Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Fortsatt utbyte av gatubelysningen från natrium till LED. 
LED-belysning bidrar till att öka den upplevda tryggheten.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Investeringen är en fortsättning av det påbörjade utbytet av 
natriumlampor till LED

Påverkan på organisation och 
personal

Ingen direkt påverkan

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera
1 1500 tkr 2020 Viktig trygghetsåtgärd

2 1000 tkr 2020 Långsammare bytestakt

Vad innebär alternativen? OBS! 
ska alltid finnas fler alternativ än 
ett (Rangordna och motivera 
valet av det alternativ som valts)

3 500 tkr 2020 Ännu långsammare bytestakt

Vad skiljer de olika alternativen 
åt?

Tidsaspekten. Byte till LED är en viktig trygghetsåtgärd
 

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Att inte byta ut belysningen. Det genererar en högre kostnad då 
förbrukningen är högre. 

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 

80



2 (4)

Vilka är de mätbara och icke mätbara 
konsekvenserna av de olika alternativen? 
(Vad händer om man inte väljer att 
genomföra investering alternativt inte 
väljer att genomföra föreslaget 
alternativ?)

Det blir troligen mätbart i Nöjd Medborgare Index och viljan att 
rekommendera Burlöv som boendekommun ökar. 

Investeringen bidrar till att uppnå KF-målet: ett tryggare Burlöv 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 1 500 tkr
2 2 1 000 tkr

Uppskattad totalkostnad för de olika 
investeringsalternativen

3 3 500 tkr

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 1 500 1 500
Slutredovisning
Summa: 1 500 0 1 500 0 0

Nettoinvestering (-/+) 1 500 0 1 500 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 76,1 76,1 76,1 76,1
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 76,1 76,1 76,1 76,1

Nettoinvestering (-/+) 0,0 76,1 76,1 76,1 76,1

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
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År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 1 000 1 000
Slutredovisning
Summa: 1 000 0 1 000 0 0

Nettoinvestering (-/+) 1 000 0 1 000 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 50,8 50,8 50,8 50,8
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 50,8 50,8 50,8 50,8

Nettoinvestering (-/+) 0,0 50,8 50,8 50,8 50,8

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 500 500
Slutredovisning
Summa: 500 0 500 0 0

Nettoinvestering (-/+) 500 0 500 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
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År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 25,4 25,4 25,4 25,4
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 25,4 25,4 25,4 25,4

Nettoinvestering (-/+) 0,0 25,4 25,4 25,4 25,4

Personalförändring – Alternativ X
År 2020 2021 2022 2023 2024

Antal årsarbetare
Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)

83



1 (4)

 

Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl Segevägen

Upprättad: 2019-03-08 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen Ansvarig för uppfölj: Kommunteknik, trafikingenjör

Produktionsstart: 2020-04-01 Beräknad start: 2020-04-01

Tid för inv. i drift:                   2020 Tid för återrapport:

Bakgrund och syfte med investering
Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara aktuellt? 

☒Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐Lagstiftning
☐Effektivisering
☐Miljöeffekt
☒Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Segevägen är en av kommunens raka vägar som inbjuder till höga hastigheter. 
Det är många barn som passerar över Segevägen för att ta sig till skola och 
förskola. Skrivelser från boende inkommer med jämna mellanrum och 
kommunledningsförvaltningen instämmer i synpunkterna. Det behövs två 
upphöjda övergångsställen för att trygga barnens skolväg. 
Investeringen bidrar till att uppnå KF-målet ett tryggare Burlöv.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Investeringen är ett resultat av en utredning genomförd av 
kommunledningsförvaltningen. Investeringen skulle bidrag till att förbättra 
trafiksäkerheten och skapa en tryggare skolväg för barn som behöver ta sig till 
områdets förskolor och skolor.   

Påverkan på organisation och 
personal

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera
1 350 tkr 2020 Viktig trafiksäkerhetsåtgärd

2 200 tkr för 2020
200 tkr för 2021

Etappindela investeringen. Det blir 
dock dyrare. Det blir två 
etableringskostnader

Vad innebär alternativen? OBS! ska 
alltid finnas fler alternativ än ett 
(Rangordna och motivera valet av 
det alternativ som valts)

3 0 tkr Fortsatt otrygg skolväg

Vad skiljer de olika alternativen åt? Tidsaspekten.  

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Åtgärden skulle kunna finansieras genom att använda 
beläggningsanslaget men det skulle få till följd att underhållet på 
kommunens övriga gator och vägar ytterligare försämras.

Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer om 
man inte väljer att genomföra 
investering alternativt inte väljer att 
genomföra föreslaget alternativ?)

Det blir troligen mätbart i Nöjd Medborgare Index och viljan att 
rekommendera Burlöv som boendekommun ökar. 

Investeringen bidrar till att uppnå KF-målet: ett tryggare Burlöv 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 1 350 tkr
2 2 200 tkr för 2020

200 tkr för 2021

Uppskattad totalkostnad för de 
olika investeringsalternativen

3 3 0 tkr

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 350 350
Slutredovisning
Summa: 350 0 350 0 0

Nettoinvestering (-/+) 350 0 350 0 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
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År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 17,8 35,5 35,5 35,5 35,5
Övrigt (driftkostnad) 25 50 50 50 50
Summa: 42,8 85,5 85,5 85,5 85,5

Nettoinvestering (-/+) 42,8 85,5 85,5 85,5 85,5

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Projektering
Produktion/anskaffning 400 200 200
Slutredovisning
Summa: 400 0 200 200 0

Nettoinvestering (-/+) 400 0 200 200 0

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 10,2 30,5 40,6 40,6 40,6
Övrigt (driftkostnad) 25 50 50 50 50
Summa: 35,2 80,5 90,6 90,6 90,6

Nettoinvestering (-/+) 35,2 80,5 90,6 90,6 90,6
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Personalförändring – samtliga förslag
År 2020 2021 2022 2023 2024

Antal årsarbetare 0 0 0 0 0
Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)
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Bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl

Upprättad: 2019-03-11 Beställande nämnd: Kommunstyrelsen

Produktionsansvar1: Kommunstyrelsen/KLF Ansvarig för uppfölj: Kommunstyrelsen

Produktionsstart: 2020 Beräknad start: 2020-01-01

Tid för inv. i drift:                   2022 Tid för återrapport: 2023

Bakgrund och syfte med investering

Orsaken till att investeringen 
ska genomföras, vara 
aktuellt? 

☐Nödvändig 
☒Varumärkeshöjande 

☐Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☒Lagstiftning
☐Effektivisering
☐Miljöeffekt
☐Övrigt

☒Nyinvestering
☐Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till mål)

Utbyggnad av stadsnätet till nya exploateringsområden, bl.a. Kronetorpstaden, 
samt av redundans i nätet för ökad robusthet och driftsäkerhet. Detta ansluter till 
kommunens övergripande målområden ”Attraktiva Burlöv” genom att kommunen 
blir mer attraktiv som plats att bo och bedriva företag på, ”Tillgängliga Burlöv” 
genom att det möjliggör tillgång till snabb elektronisk kommunikation för fler 
samt ”Hållbara Burlöv” genom satsningen på ett robust och hållbart fibernät. I 
projektet ingår även att göra andra återställningen av redan utförda arbeten. 
Detta är obligatoriskt.

Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på? (typ 
befolkningsutveckling och 
demografi, förändringar i 
lagstiftning, miljöeffekter etc)

Under 2020 beräknas cirka 250 nya bostäder stå färdiga i kommunen och även 
under den efterföljande perioden visar prognoserna på fortsatt hög 
utbyggnadstakt med runt 200 nya bostäder om året. Till detta kommer utbyggnad 
av nya kommunala verksamheter och kommersiella fastigheter, inte minst kring 
stationsområdena och i Kronetorpstaden. För att möta kraven på robusthet och 
de krav som den nya säkerhetskyddslagstiftningen medför, behöver satsningar 
även göras bland annat för att öka driftsäkerheten och skapa redundans i nätet.

Påverkan på organisation och 
personal Utförs inom befintlig organisation

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang. Alternativ Motivera

Vad innebär alternativen? OBS! 
ska alltid finnas fler alternativ än 
ett (Rangordna och motivera 
valet av det alternativ som valts) 1

Utbyggnad samtliga 
exploateringsområden, 
långsiktig utbyggnad av 
redundans och ökad 
driftsäkerhet

Möjlighet för samtliga invånare, 
företag och kommunala 
verksamheter att ansluta sig tills 
stadsnätet. Höjd driftsäkerhet till 
förmån för befintliga och framtida 
kunder. Ökade möjligheter för 
större affärer genom att kunna 
erbjua högre servicenivåer.

1  Ska vara den nämnd/förvaltning som ansvarar för att genomföra själva investeringen. Denna nämnd har också 
ansvar för att följa upp och återrapportera 
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2

Utbyggnad endast kommunala 
verksamheter, endast 
begränsad satsning på 
redundans eller ökad 
driftsäkerhet

Risk för kostnader på grund av 
avbrott. Risk för påverkan på 
kommunala verksamheter vid 
större avbrott i nätet. Risk för att 
man ej lever upp till kraven i nya 
säkerhetsskyddslagstiftningen. 
Svårighet att få in nya kunder.

3

Endast utbyggnad till de 
områden där exploatören står 
för hela investeringen, ingen 
satsning på redundans eller 
ökad driftsäkerhet. Andra 
återställningen av utförda 
arbeten.

Mycket svårt att få in några nya 
kunder. Risk att potentiella kunder 
inte har möjlighet att beställa 
anslutning på grund av för hög 
anslutningskostnad. Hög risk för 
problem med driftsäkerhet och 
efterlevnad av lagstiftning. 

Vad skiljer de olika alternativen 
åt?

Finns det andra alternativ för att 
uppnå målet?

Privata aktörer har hittills inte visat intresse för att bygga ut ett 
sammanhållet nät till alla delar av kommunen. Bygger stadsnätet inte ut 
blir kommunen beroende av att hyra svartfiberanslutningar till de egna 
verksamheter från andra aktörer, med risk för att det inte kommer att 
finnas tillgängligt till en rimlig kostnad. 

Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? (Vad händer 
om man inte väljer att 
genomföra investering alternativt 
inte väljer att genomföra 
föreslaget alternativ?)

Potentiellt hinder för att uppnå målsättningen om att 100 % av 
kommunens invånare, företag och kommunala verksamheter ska ha 
tillgång till snabbt bredband 2025. Risk för föreläggande från PTS om 
kommunen inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter som nätägare. 
Brister i driftsäkerheten, vilket kan ge konsekvenser för stadsnätets privata 
kunder så väl som kommunala verksamheter. Försämrade möjligheter att 
göra affärer i takt med att kundernas förväntningar och krav på stadsnätet 
ökar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang. Alternativ Belopp
1 28,4 mnkr
2 10 mnkrUppskattad totalkostnad för de 

olika investeringsalternativen 3 6 mnkr

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
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År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster
Projektering
Produktion/anskaffning -1 500 -1 100 -1 000
Slutredovisning
Summa: 0 0 -1 500 -1 100 -1 000

Utgifter
Projektering 6 000 1 900 2 000 2 100
Produktion/anskaffning 22 400 8 000 7 500 6 900
Slutredovisning
Summa: 28 400 0 9 900 9 500 9 000

Nettoinvestering (-/+) 28 400 0 8 400 8 400 8 000

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 1
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 282,8 565,6 834,9 834,9
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 282,8 565,6 834,9 834,9

Nettoinvestering (-/+) 0,0 282,8 565,6 834,9 834,9

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster
Projektering
Produktion/anskaffning -300 -300
Slutredovisning
Summa: 0 0 -300 -300 0

Utgifter
Projektering 5 000 1 900 1 600 1 500
Produktion/anskaffning 5 000 2 000 2 000 1 000
Slutredovisning
Summa: 10 000 0 3 900 3 600 2 500

Nettoinvestering (-/+) 10 000 0 3 600 3 300 2 500

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 2
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År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 121,2 232,3 316,5 316,5
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 121,2 232,3 316,5 316,5

Nettoinvestering (-/+) 0,0 121,2 232,3 316,5 316,5

Investeringsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
År Totalt anslag tom.2019 2020 2021 2022
Inkomster
Projektering
Produktion/anskaffning -100 -100
Slutredovisning
Summa: 0 0 -100 -100 0

Utgifter
Projektering 2 000 1 000 500 500
Produktion/anskaffning 4 000 2 000 1 000 1 000
Slutredovisning
Summa: 6 000 0 3 000 1 500 1 500

Nettoinvestering (-/+) 6 000 0 2 900 1 400 1 500

Driftsplan tkr i löpande priser – Alternativ 3
År 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa: 0 0 0 0 0

Utgifter (+)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader 97,6 144,7 195,2 195,2
Övrigt (driftkostnad)
Summa: 0,0 97,6 144,7 195,2 195,2

Nettoinvestering (-/+) 0,0 97,6 144,7 195,2 195,2

91



5 (5)

Personalförändring – Alternativ X
År 2016 2017 2018 2019 2020

Antal årsarbetare
Förslag till beslut: (beskrivning av nya investeringsanslaget, behovet av ny driftsanslag, om finansiering sker via bidrag, 
taxor eller avgifter, när investeringen beräknas återredovisas till kommunfullmäktige ska framgå)
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:302-042

§ 75
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Spillepeng

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del bevilja styrelsen i Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning, samt

att för sin del fastställa resultat- och balansräkning för Stiftelsen Spillepeng per den 31 december 2018.

___

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Spillepeng har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Stiftelsen anhål-
ler om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 
december 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsen Spillepengs stadgar, att verk-
samheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Spillepeng, inklusive revisionsberättelse
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-19

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:302-042

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

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Spillepeng

Sammanfattning
Stiftelsen Spillepeng har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Stiftel-
sen anhåller om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräk-
ningen per den 31 december 2018 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsen Spillepengs stadgar, 
att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställan-
de sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del bevilja styrelsen i Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning, samt

att för sin del fastställa resultat- och balansräkning för Stiftelsen Spillepeng per den 31 decem-
ber 2018.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-19
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Spillepeng, inklusive revisionsberättelse

Beslut i ärendet delges

Stiftelsen Spillepeng
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:320-106

§ 76
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp (Finsam)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, 
samt

att för sin del bevilja ledamöterna i styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp ansvarsfrihet 
för 2018 års förvaltning.

___

Ärendebeskrivning
Från det finansiella samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreligger årsredovisning för 2018 års 
verksamhet. Årets resultat exklusive eget kapital uppgår till -835 103 kr. Utgående fritt eget kapital upp-
går till 1 709 338 kr.

Revisorerna bedömer sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kon-
trollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen, med undantag för att 
Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts, samt att årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Protokollsanteckning
Ordförande Lars Johnson (M) antecknar till protokollet att samordningsförbundet uppmanas att följa 
nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, inkl. revisionsberättelse och revi-
sionsrapport
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-23

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:320-106

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

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp (Finsam)

Sammanfattning
Från det finansiella samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreligger årsredovisning för 
2018 års verksamhet. Årets resultat exklusive eget kapital uppgår till -835 103 kr. Utgående fritt 
eget kapital uppgår till 1 709 338 kr.

Revisorerna bedömer sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhets-
planen, med undantag för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade me-
del/eget kapital ej möts, samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovis-
ningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för sin del godkänna årsredovisning för 2018 avseende Samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp, samt

att för sin del bevilja ledamöterna i styrelsen i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp an-
svarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, inkl. revisionsberättelse 
och revisionsrapport
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Beslut i ärendet delges

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:270-209

§ 69
Medlemskap i Svenska stadskärnor

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att teckna medlemskap i Svenska Stadskärnor, samt att ge-
nomföra PULS, samt

att kostnaden tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

___

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun föreslås engagera sig i Svenska Stadskärnor, inledningsvis genom att teckna medlem-
skap i organisationen och genomföra PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-01

140



TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-01

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:270-209

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Julia Branting 
Telefon: 040-625 61 04 
E-post: julia.branting@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Medlemskap Svenska Stadskärnor

Sammanfattning
Burlövs kommun föreslås engagera sig i Svenska Stadskärnor, inledningsvis genom att teckna 
medlemskap i organisationen och genomföra PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att teckna medlemskap i Svenska Stadskärnor, 
samt att genomföra PULS, samt

att kostnaden tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 
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Redogörelse för ärendet
Burlövs kommun föreslås engagera sig i Svenska Stadskärnor, inledningsvis genom att teckna 
medlemskap i organisationen och genomföra PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi, som 
innebär att en nulägesbeskrivning tas fram, som sedan läggs till grund för en åtgärdsplan för ett 
förbättrat stadsutvecklingsarbete. På sikt kan kommunens engagemang fördjupas, exempelvis 
enligt utvecklingsmodellerna BID (Business Improvement District) och Purple Flag.

Svenska Stadskärnor är ett icke-vinstdrivande, branschöverskridande nätverk, för alla intressen-
ter som vill utveckla sin stad eller plats. Bland medlemmarna finns ett stort antal kommuner, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket, Boverket, fastighetsägare, handel och övrigt 
näringsliv, m.fl. 

Genom att bli medlem i organisationen får Burlövs kommun bland annat tillgång till kompetens-
utveckling och utbildningar i stadsutvecklingsfrågor, nätverksträffar, samt inspiration och verk-
tyg för att utveckla kommunens tre noder (Arlöv, Åkarp, samt Kronetorpsstaden) och deras 
kärnvärden. Medlemskapet kostar för en kommun med upp till 25 000 invånare 9 500 kro-
nor per år, exklusive moms. 
 
Svenska Stadskärnor har tagit fram ett verktyg som kallas PULS –PlatsUtveckling, Ledning och 
Strategi. Med hjälp av verktyget kan kommunen ta fram en nulägesbeskrivning och en åtgärds-
plan för ett förbättrat stadsutvecklingsarbete. Själva verktyget är kostnadsfritt för medlemmar i 
Svenska Stadskärnor. Genom Svenska Stadskärnor kan kommunen anlita en processledare som 
hjälper till att genomföra en workshop med kommunstyrelsen samt en lokalt anpassad inspira-
tionsföreläsning, fungerar som processtöd samt ger vägledning i arbetet med att ta fram en åt-
gärdsplan. Den sammantagna kostnaden för detta beräknas till 66 000 kronor, exklusive moms. 
 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-01

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, utvecklingsavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-04-30 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:562-003

§ 78
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, enligt i 
ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 1 juli 2019.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till revidering av reglemente och arbetsformer för 
socialnämnden i Burlövs kommun utifrån ny lagstiftning.

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft (2018:2088) och därmed upphävs den gamla tobaksla-
gen (1993:581). Kommunfullmäktige delegerar ärenden enligt tobakslagen till socialnämnden. Enligt den 
nya tobakslagen tillkommer handläggning för tillstånd för tobaksförsäljning för socialnämnden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-11

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:562-003

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Malin Lövdahl 
Telefon: 040-625 63 50 
E-post: malin.lovdahl@burlov.se 

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente och arbetsformer för 
socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till revidering av reglemente och arbets-
former för socialnämnden i Burlövs kommun utifrån ny lagstiftning.

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft (2018:2088) och därmed upphävs den gamla 
tobakslagen (1993:581). Kommunfullmäktige delegerar ärenden enligt tobakslagen till social-
nämnden. Enligt den nya tobakslagen tillkommer handläggning för tillstånd för tobaksförsäljning 
för socialnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den 1 juli 2019.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019-2022

Beslut i ärendet delges

Socialnämnden
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FÖRFATTNINGSSAMLING
BKFS 2019:xx

1/8
DIARIENUMMER
KS/2018:562-003 

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs 
kommun 2019–2022
Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

Röd text = ska strykas

Gul text = ny text

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

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

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

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

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

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

Reglemente för socialnämnden
Uppdrag och verksamhet
1 §

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – 
har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 
givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd 
samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. 

Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvård och ansvarar för 
omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och svarar för kommunens arbetsbefrämjande åtgärder. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) avseende aktivitets-
ansvaret för ungdomar under 20 år.

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

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs.

Övrig verksamhet

2 §

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet.

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde. 

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

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet

Delegering från fullmäktige
3 §

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

 ärenden enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
 yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnade av visst automatspel 
 ärenden enligt alkohollagen (2010:1622) 
 ärenden enligt tobakslagen (1993:581) (2018:2088)
 yttranden enligt lotterilagen (1994:100) och lotteriförordningen (1994:1451) 
 ärenden enligt lagen (2009:366) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedels-

verkets föreskrifter meddelade med stöd av förordningen (2009:929) om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel

 ärenden enligt lagen (2017:425) och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt för-
ordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

Organisation inom verksamhetsområdena
4 §

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
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Arbetsmiljöansvar
5 §

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

Behandling av personuppgifter
6 §

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

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
7 §

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

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

 i reglemente, eller
 genom finansbemyndigande. 

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

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

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd
8 §

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

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

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

Arbetsformer för socialnämnden
Tidpunkt för sammanträden
9 §

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

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

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

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

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

Kallelse
10 §

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

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

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

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

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

Närvarorätt
11 §

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

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

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Sammansättning
12 §

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

Ordföranden
13 §

Det åligger ordföranden att 

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

Presidium
14 §

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordföran-
de.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
15 §

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

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

Förhinder
16 §

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

Ersättares tjänstgöring
17 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

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

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

Jäv, avbruten tjänstgöring
18 §

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

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

Yrkanden
19 §

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

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

Deltagande i beslut
20 §

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

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

Reservation
21 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
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Justering av protokoll
22 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

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

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
23 §

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

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

Delgivningsmottagare
24 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller nämndsekreteraren.

Undertecknande av handlingar
25 §

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

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

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

Utskott
26 §

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det antal ledamöter 
och ersättare som socialnämnden beslutar. 

Inom utskottet väljer socialnämnden för den tid socialnämnden beslutar bland utskottets ledamö-
ter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgö-
ra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning kommunfullmäktige fastställt för styrelser 
och nämnder om inte ersättarna valts proportionellt. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnads-
val snarast förrättas.

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar. Utskottssammanträden ska också hållas när utskottets ordfö-
rande anser att det behövs. Om det föreligger särskilda skäl för det får utskottets ordförande ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behand-
las. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet bör beredas av utskott om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

__________________________

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 

Fredrik Jörgensen
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Reglemente och arbetsformer för socialnämnden i Burlövs kommun 2019–2022
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 2019-xx-xx
Diarienummer KS/2018:562
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725)
Kungjord 2019-xx-xx
Ikraftträdande 2019-xx-xx
Historik Ersätter reglemente och arbetsformer för socialnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 91
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-29

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:122-106

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

Kommunstyrelsen 

Ombudsinstruktion för årsstämma i Sydvatten 2019

Sammanfattning
Föreligger kallelse till årsstämma i Sydvatten AB den 27 maj 2019.

Bolaget redovisar för år 2018 ett resultat om 0 kr efter skatt.

Bolagets ägardirektiv föreslås kompletteras med ett förtydligande att delägarkommunerna inte 
uppställer något särskilt angivet avkastningskrav för bolagets verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ombud för Burlövs kommun vid årsstämman för Sydvatten AB att tillstyrka an-
svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för år 2018 samt att i övrigt 
tillstyrka styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse
Kallelse
Årsredovisning
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Året i korthet

Domen i Statkraft-
målet påverkade 
resultatet positivt.

Beslut om flerårsplan 
med investeringsbudget 
på 3 miljarder kronor.

Drygt 900 gymnasieelever 
utbildades i vattenkunskap 
genom Tänk H2O!

En hållbarhetsplan antogs. 
Ett viktigt styrdokument 
för arbetet med Sydvattens 
klimatpåverkan.

Stabil drift trots svåra torkan 
under våren och sommaren 
2018.

Råvattenledningar 
från Äktaboden

Pumpstation

Till Vomb

Ringsjöverket

Pumpstation
Ringsjöholm

Ringsjön

Råvattenledning 
(reserv)

Råvattenledningen mellan Äktaboden 
och Ringsjöholm färdigställdes.
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Sydvatten producerar dricksvatten åt 
nästan en miljon skåningar. Det gör 
oss till en viktig kugge i en av Sveriges 
största regioner. Utan vatten fungerar 
inte samhället. 

Att producera dricksvatten är ett samhällskritiskt 
uppdrag som måste präglas av långsiktighet, 
affärsmässighet och samhällsnytta. Vi bedriver 
egen forskning om hur vattenkvaliteten påverkas 
av förändringar i klimatet. Vi utbildar barn och 
vuxna om vattnets betydelse och vi arbetar för ett 
starkt samarbete mellan våra 17 delägarkommu-
ner. Investeringar planeras på 10–20 års sikt för 
att även framtidens skåningar ska ha tillgång till 
ett gott och friskt dricksvatten.

Sydvatten vill vara en nationell aktör och deltar 
därför i expertgrupper och branschforum. Vi har 
också tagit ett eget initiativ kring klimatsäkert 
vatten där vi samarbetar med lokala, regionala 
och nationella aktörer. Vi vill att alla ska förstå 
vad vatten faktiskt är värt. 

Om 
Sydvatten

Ägare
Aktiefördelning

Bjuv ...................1,73 %
Burlöv ................1,91 %
Båstad ...............1,54 %
Eslöv ..................3,69 %
Helsingborg .....15,08 %
Höganäs ............2,89 %
Kävlinge .............3,21 %
Landskrona ........4,85 %
Lomma  .............2,30 %

Lund ................12,67 %
Malmö .............33,53 %
Skurup ...............1,73 %
Staffanstorp .......2,54 %
Svalöv ................1,61 %
Svedala ..............2,31 %
Vellinge ..............3,93 %
Ängelholm.........4,48 %

Verksamhet

Sydvatten är ett kommunägt bolag som bildades 
1966. Varje dag producerar vi dricksvatten åt nära 
en miljon invånare i västra Skåne. Det gör oss till 
en av Sveriges största dricksvattenproducenter. 
Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de 
två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket 
samt huvudledningssystemet för distribution av 
dricksvatten.

Bolaget ägs gemensamt av 17 delägarkommuner. 
Under 2018 blev Båstads kommun ny delägare 
i Sydvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan 
delägarkommunerna garantera sina invånare, 
skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och 
kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Bolaget 
leds av en styrelse som består av representanter 
från delägarkommunerna.
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Pumpstation

Reservoar

Vattenverk

Råvattentunnel/-ledning

Dricksvattenledning

Planerad dricksvattenledning

Interkommunalt bolag
Bildat 2009
190 anställda

NSVA

Kommunägt aktiebolag
Bildat 1966
93 anställda

Sydvatten

Kommunalförbund
Bildat 2008
378 anställda

VA SYD

Helsingborg

VellingeSvedala

Ängelholm

Staffanstorp

Skurup

Kävlinge

Höganäs

Lomma

Eslöv
Burlöv

Lund

Malmö

Svalöv

Bjuv

Landskrona

Båstad

Åstorp

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i Sydvatten, 
VA SYD respektive NSVA. De fem kommuner som är 
medlemmar i VA SYD är också delägare i Sydvatten. 
Av delägarna i NSVA är det enbart Åstorps kommun 
som inte är delägare i Sydvatten.
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Den torra sommaren 2018 hjälpte till 
att föra upp vattenfrågorna på den 
politiska agendan. Sydvatten står väl 
rustat för att möta kommande klimat- 
och befolkningsförändringar och 
fortsätter arbetet med att skapa större 
redundans och säkerhet i driften. 
Dessutom intensifieras hållbarhets-
arbetet i bolaget och vi fortsätter att 
sprida kunskap om dricksvatten. 

VD har ordet

Jörgen Johansson, VD

2018 slogs många vattenrekord. Den största 
årsproduktionen någonsin, högst sommarvatten-
förbrukning, torraste sommaren och de lägsta
vattennivåerna sedan decennier. Vattnets betydelse 
för ett fungerande samhälle blev synlig på ett sätt 
som vi aldrig tidigare upplevt. Vattnet räckte helt 
enkelt inte till. 

Myndigheterna har möjligheten att agera genom 
att begränsa uttag som även regleras genom 
vattendomar. På så sätt kan vattenresursen om-
fördelas i en akutsituation och innehavaren av 
vattendomen har då möjlighet att kräva ersättning. 
Under sommaren 2018 kontaktades Sydvatten av 
länsstyrelsen för första gången i detta avseendet i 
ett skarpt läge. Vi kom överens om att lantbru-
ket fick nyttja Sydvattens uttagsrätt i Ringsjön, 
främst i syfte att minimera konsekvenserna för 
djurhållningen med bland annat nödslakt. Vi har 
naturligtvis inte krävt någon ersättning för detta 
utan i stället engagerat oss i frågeställningen 
Klimatsäkert vatten som beskrivs på sidan tio i 
årsredovisningen. Det vi upplevde 2018 är effekter 
av klimatrelaterat extremväder, på samma sätt som 
vi fick historiens mest omfattande skogsbränder. 
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erbjuda forskningsstationen och dess utrustning med 
lokaler, laboratorier m.m. till andra aktörer som vill för-
lägga sin forskning hit. Verksamheten har även en tydlig 
koppling till vårt kommunikationsprojekt Tänk H2O! 
i vilket vi tar emot närmare tusen gymnasieelever med 
lärare per år i tvådagarsinternat i syfte att öka kunska-
pen och insikterna om vatten men även skapa intresse 
för vattenrelaterade utbildningar och yrken.

För att trygga dricksvattenförsörjningen långsiktigt 
har Sydvatten tagit steget in i en intensiv 10-årsperiod 
med stora investeringar och många utvecklingsprojekt. 
Totalt kommer vi att investera 3 miljarder kronor i våra 
anläggningar. Den största utmaningen är att genom-
föra alla dessa satsningar samtidigt som produktionen 
måste pågå oavbrutet. Vi har ett stort kunnande och 
ett fantastiskt engagemang så även om utmaningarna 
är stora så är förutsättningarna goda. 3 miljarder är 
mycket pengar, men tack vare kommunernas samarbete 
i Sydvatten stannar konsekvensen för ett hushåll på en 
femtiolapp per år. 

Vi har under 2018 också intensifierat vårt hållbarhets-
arbete genom att ta fram en hållbarhetsplan som på 
ett strukturerat sätt visar hur vi omsätter Sydvattens 
strategiska plan för 2018–2022 i konkreta hållbarhets-
åtgärder. Vi har utvärderat vilka av FN:s mål för global 
hållbarhet som är relevanta för Sydvatten och brutit ner 
dessa i handlingsplaner med aktiviteter och målsätt-
ningar.

Sommaren 2018 var lika ljuvlig som skrämmande och 
vi vet att den inte var en engångshändelse. Utmaningen 
för vår del består framför allt i större variation i behovet 
av vatten och den måste vi möta med större marginaler 
i verksamheten. För att klara de enorma investering-
arna framöver behöver vi starkare VA-organisationer 
med högre kompetens, strategisk förmåga, förmåga att 
genomföra stora projekt och klara finansieringen. Myn-
digheterna behöver också växla upp resursmässigt så att 
tillståndsärenden, vattenskyddsärenden m.m. inte blir 
liggande och därmed försenar samhällsviktiga insatser. 
Om vattnet ska räcka så behöver vi i ett bredare sam-
hällsperspektiv tänka till om vattenresursens användning 
och fördelning. 

Jörgen Johansson, VD
Mars 2019

”Om vattnet ska räcka så 
behöver vi i ett bredare 
samhällsperspektiv tänka till 
om vattenresursens använd-
ning och fördelning.”

Under året avslutades en elva år lång domstolsprocess 
som handlat om att fastställa slutlig ersättning för 
de förluster som vårt vattenuttag i Bolmen orsakar 
kraftverksägarna i Lagansystemet. Mark- och miljö-
överdomstolens dom från 2017 överklagades av båda 
parter men fastställdes efter att Högsta domstolen 
inte lämnat prövningstillstånd. Domen reglerar 
ersättningen för perioden från 2008 och framåt för 
all framtid till 220 miljoner kronor. Även om vi anser 
att prislappen borde varit lägre så upplever vi oss som 
vinnare, delvis mot bakgrund av att Statkraft yrkade 
på miljardbelopp. Under de år som processen pågått 
har vi reserverat medel som motsvarat vår riskanalys. 
Att vi endast behövde använda en tredjedel av denna 
avsättning indikerar också att domen var till vår fördel 
samt förklarar årets anmärkningsvärda positiva ekono-
miska resultat.

Forskningsstationen vid Bolmen fortsatte att bygga 
ut verksamheten under 2018. Verksamheten syftar 
till att öka forskningen i och kring Bolmen och 
därigenom öka tempot i kunskapandet om Bolmen. 
Stort fokus ligger på hur klimateffekterna påverkar 
sjön. Engagemanget kring forskningsstationen har 
varit fantastiskt och lett till ett formaliserat samarbete 
med kommunerna Gislaved, Hylte, Ljungby och  
Värnamo, länsstyrelserna i Halland och Skåne, 
Region Halland, Bolmens Fiskevårdsområdesfören-
ing, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. 
Dessa har tillsammans med Sydvatten och Sweden         
Water Research tecknat ett samarbetsavtal över fem 
år. Parterna deltar på olika sätt – vissa med ekono-
miska medel, andra med engagemang såsom forsk-
ning och utbildning. Forskningsstationen är också en 
del i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem 
Science) där vi tillsammans med övriga nio fältforsk-
ningsstationer i landet kan samordna forskning och 
dra nytta av varandra. Vi har redan flera projekt som 
vi själva har initierat med två doktorander på heltid, 
men även forskningsprojekt som drivs i annans regi. 
En viktig del i verksamheten är att kostnadsfritt 
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”Utan bilen stannar Sverige” påstår 
en klassisk reklamkampanj. Kanske är 
det så, men det som är helt säkert är 
att vi inte hade klarat oss utan vatten. 
Ett rent och friskt dricksvatten är en 
förutsättning för att vårt samhälle ska 
fungera – i operationssalen och på 
förskolan, i bageriet, på äldreboendet 
och i skolköket. Kanske är det till 
och med så att vatten är vår viktigaste 
naturresurs? Inget samhälle, någon-
stans, hade klarat sig utan tillgång till 
vatten.

Därför är Sydvattens uppdrag både 
stort och samhällsviktigt. Vi behöver 
förstå hur samhället utvecklas över 
tid – vad som behövs i framtiden, 
hur vi lever då och hur många vi 
kommer att vara. Även om vårt 
viktigaste uppdrag är att producera 
vatten här och nu måste vi fatta de 
beslut som gör att även framtidens 
Skåne har god och stabil tillgång till 
dricksvatten. 

I dag har vi gott om vatten. Men vi 
har de senaste åren sett en ökande 
utmaning i att leverera när torkan 
slår till eller när Skånes alla villaägare 
samtidigt på våren börjar vattna sina 
gräsmattor eller fylla sina pooler. Här 
spelar det kommunala samarbetet en 
viktig roll. Tillsammans lägger vi upp 
strategier för att klara både dagens 
drift och framtidens utmaningar. I 
över 50 år har politiker från delägar-
kommunerna arbetat nära varandra 
inom ramen för Sydvatten, för att 
möta en av de viktigaste frågorna 
som en lokal beslutsfattare kan ställas 
inför; hur vi ser till att våra invånare 
varje dag har tillgång till rent, friskt 
och gott dricksvatten.

En källa 
till liv
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Sommaren 2018 blev den 
torraste i mannaminne i 
södra Sverige. Enligt SMHI 
har till exempel varken Lund 
eller Falsterbo fått mindre 
nederbörd någon julimånad 
sedan mätningarna startade 
i mitten på 1850-talet. All 
forskning tyder på att torka 
kommer att bli ett åter-
kommande problem i vårt 
verksamhetsområde. 

Det började redan i maj, som även 
det var en ovanligt torr månad. 
Stora delar av Sverige berördes av 
torkan och i slutet av augusti rådde 
bevattningsförbud i 85 kommuner 
och rekommendation att spara på 
vatten i ytterligare 100. Redan i 
slutet av maj gick Sydvatten, NSVA 
och VA SYD ut med en kampanj 
i sociala medier, med tips på hur 
skåningarna skulle kunna spara på 
dricksvattnet. Båda vattenverken 
gick för fullt och det fanns inte 
utrymme att producera mer. Kam-
panjen fick stor spridning och inom 
några dagar gick det att se en viss 
minskning i vattenförbrukningen.

– Torka är en av de utmaningar som 
ingen kommun kan lösa på egen 
hand. Samarbetet inom Sydvatten 
är ett exempel på hur kommuner 
kan gå samman för att möta både 
akuta och långsiktiga samhällsut-
maningar. Men vi behöver också gå 
in i nationella och kanske till och 
med internationella initiativ för att 
utbyta kunskap och erfarenheter, 
säger Marie Nordkvist, kommuni-
kationschef. 

Ett sådant samarbete påbörjades 
under 2018 och omfattar Sydvatten, 
Norrvatten, Stockholm Vatten & 
Avfall och Göteborg Kretslopp och 
vatten. Arbetsnamnet är Hållbar 
vattenanvändning och projektet tar 
sin utgångspunkt i att vattenprodu-
center i storstadsområden ställs inför 
likartade utmaningar. Tillsammans 
ska de fyra organisationerna iden-
tifiera budskap och kommunika-
tionsaktiviteter för både kommuner 
och medborgare om behovet av att 
använda dricksvatten på ett sparsamt 
sätt. På så vis ska produktionstoppar 
eller störningar kunna undvikas 
under kommande vårar och somrar. 

– Vi har mycket att tjäna på att 
arbeta tillsammans. Genom att hitta 
gemensamma förhållningssätt tror 
vi att det finns både tid och pengar 
att spara. Förhoppningen är att vi får 
upp vattenfrågan på den nationella 
agendan så att människor i hela 
landet blir medvetna om värdet av 
att spara på vattnet, säger Marie 
Nordkvist. 

Samtidigt arbetar Sydvatten med en 
rad andra åtgärder för att hantera  
kapacitetsproblem vid långvarig   
torka. Tillsammans med delägar-
kommunerna arrangeras återkom-
mande så kallat tekniskt samråd, där 
viktiga frågor om vattenförsörjning-
en diskuteras. Frågan om den höga 
vattenkonsumtionen har varit på 
agendan under hela året och resulte-
rat i en rad planerade åtgärder, bland 
annat en gemensam strategi för att 
hantera högflödessituationer samt 
kontakter med storförbrukare som 
kommuner och näringsliv för att 
diskutera möjliga vattenbesparingar.

Tillsammans 
mot torkan
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Samtidigt som klimatförändring-
arna tros få stor påverkan på 
vattenförsörjningen saknas ett hel-
hetsgrepp om hur vattenresursen 
förvaltas. Det är bakgrunden till att 
Sydvatten under 2018 tog initiativ 
till att starta projektet Klimatsäkert 
vatten tillsammans med LRF, Läns-
styrelsen Skåne och VA SYD. Syftet 
med projektet är att få en bild av de 
brister som finns när det gäller lag-
stiftning, finansiering, ansvarsför-
delning, samordning och styrning.

– En av mina viktigaste insikter som 
en av deltagarna i Dricksvatten-
utredningen var att samverkan är 
helt centralt i de flesta frågor som 
rör vattenresursen. Utmaningarna 
är komplexa, berör stora geogra-
fiska områden och skär emellan 
olika myndigheter. Vi behöver öka 
alla aktörers förståelse för de utma-
ningar vi står inför, men framförallt
hitta sätt att lösa utmaningarna till-
sammans, säger Jörgen Johansson,
VD för Sydvatten. 

Därför har Sydvatten tillsammans 
med konsultföretaget ÅF träffat ett 
30-tal aktörer runt om i landet. Det 
handlar om politiska beslutsfattare, 
regionala tjänstemän, representan-
ter för näringslivet, branschorga-

nisationer och forskare. Gensvaret 
har varit mycket bra och det är 
tydligt att bristen på överblick och 
samordning är något som många 
aktörer funderar över. 

– Jag tror att alla som arbetar 
dagligen med dricksvattenfrågor är 
väl medvetna om de utmaningar 
som vattenresursen står inför. 
Men den extrema sommaren 2018 
hjälpte nog till att få upp dricks-
vattenfrågan på agendan hos lokala, 
regionala och nationella politiker 
och det innebär större möjligheter 
att få till beslut för framtiden, säger 
Jörgen Johansson. 

Han pekar på behovet av ett hel-
hetsgrepp om vattenfrågan i form 
av en total planering som tar hän-
syn till de olika vattenbehoven och 
vattenresurserna. På så sätt nås en 
holistisk, hållbar vattenförvaltning. 
Konkret kan det handla om bättre 
samordning av vattenuttaget ur 
åar och sjöar eller om noggrannare 
studier av hur mycket avdunstning 
påverkar vattennivåer och uttags-
möjligheter.

– Vi behöver också se vad det 
privata näringslivet och andra stora 
vattenkonsumenter kan bidra med. 

Går det att hitta lösningar där 
industrin använder mindre vatten 
under känsliga perioder på året? 
Kan vi inspirera företag att dra ner 
på sin vattenförbrukning genom 
ekonomiska incitament? Det är 
svåra frågor men om vi börjar se 
vattenresursen som en nationell 
angelägenhet kanske det blir enk-
lare att motivera tuffa beslut, säger 
Jörgen Johansson. 

Vattensystemet står inför enorma 
investeringar under de kommande 
åren. Enbart Sydvatten har en 
investeringsbudget på 3 miljarder 
kronor för de närmaste 10 åren och 
behoven av investeringar är ännu 
större i glesbefolkade områden och 
i de delar av Sverige som tidigare 
drabbats av torka.

–Ska vi klara det här behöver vi 
starkare VA-organisationer med 
högre kompetens, strategisk för-
måga, erfarenhet av stora projekt 
och starka finanser. Myndigheterna 
behöver också växla upp resursmäs-
sigt så att tillståndsärenden och vat-
tenskyddsärenden inte blir liggande 
och därmed försenar samhällsvikti-
ga insatser, säger Jörgen Johansson.

Dricksvattenförsörjning är en alldeles för komplex fråga för att hanteras av en enskild aktör.
Det var en av slutsatserna i Dricksvattenutredningens slutbetänkande 2016 och är också bak-
grunden till projektet Klimatsäkert vatten som drivs av Sydvatten i samarbete med ett antal
andra aktörer. 

Klimatprojekt ska ge 
bättre samarbete
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I januari 2018 antog styrelsen 
Sydvattens strategiska plan för 
2018–2022. Den strategiska planen 
är bolagets viktigaste styrdokument 
och lägger fast vägen under de 
närmaste åren. Eftersom Sydvattens 
uppdrag är samhällskritiskt måste 
de flesta beslut om drift och inves-
teringar präglas av stor noggrann-
het och långsiktighet.

– Vårt uppdrag är att se till att del-
ägarkommunerna har tillgång till 
rikligt med bra dricksvatten både 
nu och i framtiden. Därför behövs 
en tydlig plan för hur vi agerar både 
på kort och lite längre sikt. Arbetet 
med att ta fram den strategiska pla-
nen var mycket omfattande och har 
krävt stora resurser, men det gör 
också att vi känner oss säkra på att 
vi tar oss framåt längs helt rätt väg, 
säger Jörgen Johansson, VD. 

Två nyckelord i den strategiska 
planen är säkerhet och redundans. 
Säkerhetsfrågorna har blivit allt 
viktigare i en värld som under de 
senaste åren präglats av politisk 
osäkerhet och olika typer av extre-
mism. Dricksvattenförsörjningen 
är så fundamental för ett samhälle 
att förberedelser måste göras för 
att skydda verksamheten mot både 
fysiska och digitala intrång. 

Men än viktigare är frågan om 
att ha ett redundant försörj-
ningssystem som inte bara klarar 
av att försörja delägarkommuner-
na med dricksvatten utan också 
är utformat så att det klarar av 
att stå emot produktionsstör-
ningar av olika slag. Här är den 
dubblerade råvattenledningen 
mellan Bolmen och Ringsjö-
verket ett tydligt exempel på hur 
Sydvatten planerar och bygger 
för ökad redundans. Planerna 
på att också leda Bolmenvatten 
till Vombverket är ett annat 
exempel. 

Investeringarna som görs i 
verksamheten handlar om mång-
miljardbelopp på 10–20 års sikt 
och den strategiska planen bryter 
ner dessa behov i områden som 
Säkerhet & Kvalitet, Hållbar-
het, Kompetens m.fl. På så sätt 
ges en tydlig bild av vad de olika 
avdelningarna och funktionerna 
inom bolaget förväntas prioritera 
under kommande år. Det finns 
också målsättningar om hur 
samarbetet med i första hand 
NSVA och VA SYD kan utvecklas 
ytterligare så att hela försörj-
ningskedjan optimeras och de 
olika aktörerna kan dra nytta av 
varandra.

Den strategiska planen är Sydvattens viktigaste styrdoku-
ment och grunden för arbetet med att skapa ett säkert och 
redundant system. I början av 2018 beslutades om en ny 
plan för de kommande fem åren. 

Säkerhet och 
redundans 
centrala begrepp 
i strategin

Verksamhetsidé:
Sydvatten säkerställer en högkvalitativ 
dricksvattenförsörjning till delägarkom-
muner och kundkommuner.

Strategisk idé:

Sydvatten svarar för samordning av 
strategiska perspektiv, kompetens 
och finansiella resurser. Sydvattens 
verksamhet ska med ett starkt ägar- 
och medborgarfokus resultera i högre 
samhällsvärden.

Vision:
Sydvatten ska vara en förebild inom 
vattensektorn och som värdeskapande 
samhällsaktör.

Övergripande mål
Kvalitet och säkerhet

Sydvattens delägare och kunder ska 
erhålla en säker dricksvattenförsörjning 
med mycket hög kvalitet och leverans-
säkerhet.

Kvaliteten på såväl dricksvattnet som 
organisation och anläggningar ska vara 
på hög nationell nivå.

Miljö

Ordinarie produktion och distribution 
ska ske fossilfritt.

Kontinuerligt sträva efter ett energi-
optimalt försörjningssystem.

Verka för en effektiv, smart och 
långsiktigt hållbar vattenförvaltning i 
samhället som helhet.

Restprodukter från vattenproduktion 
ska återföras i kretsloppet.

Ekonomi

Priset till delägarkommunerna ska 
upplevas rimligt och motiverat.

Prissättningen ska vara långsiktig.

Balansposten obeskattade reserver 
ska under normala omständigheter 
motsvara minst 8 och högst 12 procent 
av de samlade materiella anläggnings-
tillgångarna.
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I december 2018 antog styrelsen Sydvattens 
första hållbarhetsplan. Den tar utgångs-
punkt i FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling och blir ett viktigt styrdokument för 
bolagets verksamhet framöver. 

Hållbarhet finns med som ett av de övergripande 
målen i Sydvattens verksamhetsidé och har en viktig 
plats i den strategiska plan som beslutats för 2018–
2022. För att på bästa sätt integrera hållbarhetsfråg-
orna i verksamhetsutvecklingen och förtydliga vårt 
ansvar togs en hållbarhetsplan fram under 2018. 

Planen beskriver hur vi kan arbeta målinriktat med 
prioriterade hållbarhetsfrågor, på ett sätt som stärker 
Sydvatten som samhällsaktör och arbetsgivare. Men 
också som tydligare bidrar till en hållbar samhällsut-
veckling i stort. I hållbarhetsplanen diskuteras också 
Sydvattens roll i mer långsiktiga mål, kopplade till 
såväl regionala, nationella som globala hållbarhetsam-
bitioner. Som yttre ramverk tjänar de globala hållbar-
hetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Planen definierar Sydvattens fokusområden inom 
hållbarhet och hur dessa kopplas till de globala målen. 
Till vart och ett av de prioriterade globala målen har 
strategiska formuleringar knutits, som ska vägleda 
hållbarhetsarbetet.

Mål 3 

– God hälsa och välbefinnande

God tillgång till högkvalitativt 
dricksvatten bidrar till god hälsa 
och välmående. 

Mål 4 

– God utbildning för alla 
Ökad kunskap och insikt om vattnets 
värde bidrar till en mer hållbar vatten-
användning.

Mål 6 

– Rent vatten och sanitet 
Integrerad och gränsöverskridande 
vattenförvaltning.

Mål 7 

– Hållbar energi för alla

Omställning till effektiv, fossilfri 
energianvändning.

Mål 9 

– Hållbar industri, innovation och 
infrastruktur

Effektiv och långsiktig hushållning 
med vatten.

Mål 13 

– Bekämpa klimatförändringarna

Insatser för att stävja klimatföränd-
ringarna och dess konsekvenser, 
inom bolagets egen verksamhet såväl 
som i samverkan, bidrar till att trygga 
dricksvattenförsörjningen i dag och 
för framtiden.

Ny plan 
ska lyfta 
hållbarhets-
frågorna
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Globala mål ger
gemensam målbild

Hösten 2015 antog FN:s general församling 
17 globala mål för hållbar utveckling, 
samlade i ramverket  Agenda 2030.

De globala hållbarhetsmålen syftar till att till år 2030 
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt att 
lösa klimatkrisen. De globala målen omfamnar alla tre 
hållbarhetsperspektiv – de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga – och de gäller alla intressenter, från 
stater och kommuner till företag, intresseorganisatio-
ner och civilsamhällen. Därmed utgör de en gemensam 
målbild och ett gemensamt språk som underlättar 
samverkan och kommunikation.

Handbok för klimatanpassning

Livsmedelsverket tog under 2018 fram en handbok 
som ger stöd för att klimatanpassa dricksvatten-
produktionen. Den kan användas av dricksvatten-
producenter och kommuner för att stärka sin 
förmåga och säkerställa tillgången till säkert 
dricksvatten. Sydvatten medverkade i workshops 
inför framtagandet av handboken. 

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörj-
ning finns på Livsmedelsverkets webbplats slv.se

I hållbarhetsplanen definieras nya arbetssätt och 
åtgärder som blir styrande för bolagets hållbarhets-
arbete framåt. Navet är en väsentlighetsanalys som 
ska omvärderas regelbundet, stödd av återkommande 
dialoger med viktiga intressentgrupper, inklusive ägare, 
medarbetare och medborgare i kommunerna. Planen 
omfattar bland annat återkommande kompetenshöjan-
de insatser för personalen och skärpta hållbarhetskrav i 
upphandlingar. Vidare ska verksamhetens klimatavtryck 
fastställas och följas upp regelbundet, direkt knutet till 
volymen producerat dricksvatten. 

Hållbarhetsplanen är en viktig fortsättning på det 
hållbarhetsarbete som vi bedriver. Optimering av 
processer och effektivisering av verksamheten har alltid 
varit en kärnfråga för Sydvatten, liksom omfattande 
utbildningsinsatser mot barn, unga och andra kring 
vattnets värde. Hållbarhetsplanen låter oss dock foku-
sera våra insatser på ett bättre sätt och pekar ut tydliga 
mätpunkter för löpande utvärdering av vårt långsiktiga 
hållbarhetsarbete. 
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Kemira-priset till Stefan Johnsson 
Sydvattens säkerhets- och kvalitetschef Stefan Johnsson blev 2018 års mottagare av Kemira-priset som 
delas ut av Föreningen Vatten. Priset delas ut till en person som gjort en berömvärd insats i vattenvårdens 
tjänst. Juryn motiverade sitt beslut bland annat med att Stefan Johnsson arbetat fram branschunderlag för 
informationssäkerhet och riktlinjer för skyddsvärd information. 

Slutlig dom i Statkraftmålet
Mark- och miljööverdomstolens dom fastställdes 
under året efter att båda parter överklagat till 
Högsta Domstolen men inte fått prövningstillstånd.   
I domen anges att Sydvatten ska ersätta Statkraft med 
278,4 miljoner kronor, vilket är väsentligt lägre än de 
450 miljoner kronor som Mark- och miljödomstolen 
tilldömde Statkraft 2016. För 2018 års resultat inne-
bär den fastställda domen att avsättningen som gjorts 
i balansräkningen återförts, vilket påverkar resultatet 
positivt med 43 miljoner kronor.

Kenneth M. Persson invald i IVA
Sydvattens forskningschef Kenneth M. Persson är en 
av sju nya ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademin, IVA. Han är professor i teknisk vatten-
resurslära vid LTH och forskningschef på Sydvatten 
och Sweden Water Research. Han har också grundat 
innovationsbolagen Watersprint AB och EPFF AB 
samt nätverket WIN Water där ett stort antal företag 
verkar för bättre vatten- och avloppslösningar. 

– Jag är glad och hedrad över att ha blivit invald. IVA 
är akademin där samhällets och näringslivets behov 
kan mötas och lösningar tas fram. Som vattenforskare 
ser jag mycket fram emot att få medverka till detta.

Ny upphandlingsfunktion 
Under året införde Sydvatten en ny upphandlings-
funktion som ska hantera de upphandlingar som 
görs inom företaget. Syftet med den nya upphand-
lingsfunktionen är att stötta organisationen med 
specialistkunskaper kring inköpspolicyn samt ha en 
rådgivande funktion till bland annat projektledarna. 
Funktionen kommer också att hantera kontakter med 
jurister, administrera de digitala verktyg som används 
för upphandlingar och säkerställa att upphandlingar 
görs enligt rådande regelverk. Under 2019 inriktas  
arbetet till stor del på att ta fram ett bolagsgemen-
samt IT-stöd samt att göra uppföljningar kring  
nuvarande leverantörer och deras avtal. 

Notiser

Solceller planeras i Vomb 
Vid Vombverket finns planer på att anlägga 
en solcellspark för att öka graden av förny-
bar energi i driften. Två olika alternativ 
finns framtagna – med 10 000 respektive 
20 000 solpaneler. Frågan om solcellspar-
ken kommer att hanteras i anslutning till 
budgetarbetet 2019.

Världsvattendagen firades 
på Spyken 

Världsvattendagen den 22 mars firades 
tillsammans med gymnasieskolan Spyken i 
Lund. Sydvatten medverkade i att ta fram 
ett föreläsningsprogram för skolans åk 1 
med fokus på hållbarhetsfrågor och lång-
siktig vattenanvändning. 

Bland föreläsarna fanns representanter från 
VA SYD, MSB, Lunds universitet och Sweden 
Water Research och ämnena behandlade allt 
från vattenbrist till kemiska föroreningar i 
vatten och vattenfrågor i utlandet.
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Hela 900 elever tillsammans med 70 lärare gick 
utbildningen under 2018, vilket är rekord. I stort 
sett all undervisning och matlagning sker utomhus, 
men sedan 2018 sker övernattning i flerbäddsrum på 
Tiraholm i stället för ute i naturen. Under två dagar 
får eleverna en djupdykning i vattenfrågor och rör 
sig mellan tio olika stationer som belyser de tvär-
vetenskapliga aspekterna av vatten och leds av med-
arbetare från Sydvatten, tidigare Vildmarksgymnasiet 
i Hylte kommun och Lunds universitet. Genom 
plats- och upplevelsebaserat lärande vill Tänk H2O! 
ge eleverna kunskap, gemenskap och en minnesvärd 
naturupplevelse. 

Vattenflaskor till tusentals ungdomar

Projektet Drick Kranvatten vänder sig till elever på 
högstadiet och syftar både till att sprida kunskaper 
om vatten och att stimulera till att dricka vatten i 
stället för energidryck eller läsk. På Sydvattens webb-
plats finns lektioner kopplade till läroplanens mål 
färdiga att användas. Sedan tidigare har vatten-
automater placerats ut på skolor i delägarkommu-
nerna och i kommunerna 
kring Bolmen. Alla som börjar 
sjunde klass får en vatten-
flaska och under 2018 
delades hela 4 000 flaskor 
ut i regionen.

Tänk H2O! engagerade 900 elever
Utbildningen ges som stipendier till lärare som söker 
och gäller för minst 90 elever. Stipendiet är öppet 
för alla skolor i Sydvattens delägarkommuner samt 
kommunerna kring Bolmen. Lärarna uppmuntras att 
koppla vattenundervisningen till skolämnena, helst 
tvärvetenskapligt och ämnesövergripande. Förutom 
att öka ungdomarnas medvetenhet och kunskap 
om vattnets värde vill Tänk H2O! också synliggöra 
branschen och uppmuntra gymnasieelever att söka 
utbildnings- och yrkesvägar som kan leda till vatten-
branschen. Efter fem år med Tänk H2O! har närmare 
3 500 gymnasieelever med sina lärare utbildats till 
vattenambassadörer vid Bolmen.
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Många VA-anläggningar i Sverige 
är byggda på 1950- och 1960-talen 
och i det avseendet är Sydvattens två 
vattenverk inga undantag. Ringsjö-
verket byggdes 1963 och Vombver-
ket redan 1948. Men medan små, 
lokala vattenverk kämpar med stora 
investeringsbehov och höga under-
hållskostnader ger samarbetet inom 
Sydvatten oss möjligheter att möta 
underhållsbehovet och att arbeta 
med nödvändig processutveckling.

En växande befolkning i regionen 
gör tillsammans med klimateffek-
terna att behovet av investeringar 
är stort. De närmaste 10 åren 
planerar Sydvatten investeringar 
på 3 miljarder kronor, varav en 
stor del görs i eller i anslutning till 
vattenverken. 

– När jag började här för 10 år 
sedan hade vi en årlig investerings-
budget på 30 miljoner kronor och 
i dag närmar vi oss 300 miljoner 
om året, säger Åsa Håkansson, 
teknisk chef på Sydvatten. 

Hon pekar på att den största skill-
naden i dag mot för 10 år sedan 
är att befolkning, offentlig sektor 
och näringsliv ökat dramatiskt 
i regionen. Det finns ett större 
behov av dricksvatten än tidigare 
och allt pekar på att regionen 
dessutom fortsätter att växa. En 
central del i Sydvattens uppdrag 
är att säkerställa att delägarkom-
munerna och deras invånare har 
tillgång till rikligt med dricksvatten 
av hög kvalitet. Alla investeringar 
och byggprojekt handlar om att 
möta detta. 

– För oss handlar det om att säker-
ställa kapacitet i dag och i framtiden. 
Vi måste också ha ett dricksvatten-
system som är redundant, alltså 
klarar av produktionsstörningar eller 
underhållsarbete. Flera av de större 
investeringarna vi gör nu handlar 
om det, till exempel den dubblerade 
råvattenledningen och planerna 
på att leda vatten från Bolmen till 
Vombverket. Dessutom ökar kraven 
på säkerhet hela tiden. Vi har ett 
samhällskritiskt uppdrag som vi tar 
på väldigt stort allvar, säger Åsa 
Håkansson. 
 

Helhetstänkande viktigt

Säkerhet och redundans gäller på 
alla nivåer – från råvattentäkter till 
leveranspunkten där dricksvattnet 
tas över av kommunerna. Det gäller 

Stora investeringar 
i framtidens vatten
Sydvatten har gjort en stor ökning i investeringstakten för att möta framtidens dricksvatten-
behov. Det nära samarbetet mellan delägarkommunerna ger både ekonomiska muskler och 
bra möjlighet till samordning. 
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”För oss handlar det om att säkerställa 
kapacitet i dag och i framtiden. Vi måste 
också ha ett dricksvattensystem som är 
redundant, alltså klarar av produktions-
störningar eller underhållsarbete.”

att ha ett helhetstänkande och en 
tydlig strategi för arbetet. Samtidigt 
behövs ibland modet att tänka om. 
Ett exempel är att torkan 2018 
gjort att Sydvatten omprioriterat i 
investeringsbudgeten och tidigare-
lagt investeringar i långsamfilter vid 
Ringsjöverket för att inte riskera 
produktionsstörningar under hög-
säsong.

– Torkan 2018 var en väckarklocka 
för många. Vi löste vår uppgift på 
ett väldigt bra sätt, men det var en 
ansträngd situation. Det goda med 
det hela är att det märks att vatten-
frågorna kommit högre på agendan 
hos både nationella och regionala 
beslutsfattare och det tror jag är 
gynnsamt för oss på sikt. 

Trendbrott i rekryteringen

Sydvatten har hög kompetens när 
det gäller projektering, upphandling 
och projektledning, men det har 
varit svårt de senaste åren att hitta 
nya medarbetare. Nu ser Åsa 
Håkansson ett trendbrott. När två 
nya projektledare nyligen rekryte-
rades var det lättare än på länge att 
hitta rätt kompetens. 

– Vi märker att det finns en grupp 
väldigt duktiga människor som 
aktivt söker sig till projekt som har 
stor samhällsnytta. Hos oss får de 
stora utmaningar och kan verkligen 
se hur de bidrar till att göra regionen 
bättre. 

De närmaste åren görs stora investe-
ringar på Vombverket, men även 
i en ny dricksvattenledning från 
Vomb till Malmö och anslutning av 
den nya delägarkommunen Båstad 
till Sydvattens system. Investering-
arna grundas i bolagets strategiska 
plan som antogs av styrelsen i början 
av 2018. 

– Vi ska göra de största investering-
arna i bolagets historia och dess-
utom under full ordinarie drift. Det 
är otroligt utmanande och ställer 
höga krav på att vi samarbetar mel-
lan bolagets alla delar. Vi har några 
väldigt spännande år framför oss.

Åsa Håkansson
Teknisk chef
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Råvattenledningen på plats

Den är 25 km lång, korsar 20 
vattendrag och 10 vägar och är 
med sina 490 miljoner kronor 
Sydvattens näst största projekt 
genom tiderna. I november 2018 
låg alla rör i marken och arbetet 
kunde inledas med att trycktesta 
ledningen och återställa marken 
runt anläggningsarbetena. Den nya 
råvattenledningen mellan Äktabo-
den och Ringsjöholm komplet-
terar den ledning som byggdes 
1987. Genom att ha två separata 
ledningar blir verksamheten mindre 
känslig för avbrott, eftersom det 

nu finns två vägar att leda vattnet 
från Bolmentunnelns slut till 
Ringsjöverket. Projektet har gjorts 
som ett så kallat partneringprojekt 
mellan Sydvatten och Peab, vilket 
innebär ett mycket nära samarbete 
mellan beställare och entreprenör. 
Runt 60 markägare har berörts av 
arbetet och stor hänsyn har tagits 
till hur ledningen skulle dras för att 
påverkan på markerna skulle bli så 
liten som möjligt. Det har krävts ett 
hundratal myndighetsprövningar 
längs ledningens sträckning – kring 
fornminnen, biotopskydd, artskydd 
med mera. Ledningen tas i drift 
under första halvåret 2019.  

Laboratoriet ska ackrediteras

På Ringsjöverket har laboratoriet 
byggts om för att kunna ackredite-
ras. Det nya laboratoriet får bättre 
möjligheter till kontrollanalyser vid 
bakterier i ledningsnätet. På så vis 
kan eventuella problem avhjälpas 
snabbare och felanalyser undvikas. 
Målsättningen är att laboratoriet 
ackrediteras under 2019. 

Elanläggning i Vomb fördröjd

För att möta framtida behov av 
reservkraft planeras en ny reserv-
kraftsanläggning vid Vombverket. 

Under 2018 fortsatte projektering och genomförande av flera stora projekt som syftar 
till att bygga ut både kapacitet och säkerhet. Redundans är ett nyckelbegrepp i arbetet. 
Här beskrivs några av de projekt som just nu pågår.  

Projekt för säkerhet 
och redundans

Lars Balkfors och Caroline Isendahl, projektledare och bitr. projektledare för råvattenledningen.
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Elmatningen på verket byggs om 
och anpassas för att även klara fram-
tida utbyggnader. Upphandlingen 
överklagades vilket har försenat 
projektet med cirka 8–9 månader. 
Överklagan avslogs och i slutet av 
2018 kunde projektering och mark-
arbeten påbörjas tillsammans med 
den utsedda entreprenören. 

Vombverket får ny linje

De stora underhållsbehoven vid 
Vombverket har lett till beslut 
om en ny produktionslinje. Den 
underlättar framtida underhålls-
arbete eftersom det i dag får stora 
konsekvenser för kapaciteten om en 
av de befintliga linjerna stängs. In-
stallation av en ny produktionslinje 
är en komplex uppgift, eftersom det 
måste ske parallellt med ordinarie 
drift. Den nya produktionslinjen 
ska stå klar våren 2022 och ha en 
kapacitet om 500 liter per sekund. 
Den nya produktionslinjen ger 
också ökad kapacitet i högproduk-
tionstider och extra kapacitet för 
framtiden.

Ny anslutning till Båstad

Båstad är ny delägarkommun i 
Sydvatten sedan 2018 och kom-
mer inom ett par år att anslutas till 
dricksvattensystemet. En förstudie 
pågår om olika alternativa lednings-

sträckningar, parallellt med myndig-
hetskontakter om ledningsrätter
samt en arkeologisk utredning. Det 
första vattnet från Sydvatten till 
Båstad levereras våren 2021.

UV-anläggning i Vomb

Planering och projektering pågår 
av en UV-anläggning vid Vomb-
verket, med en investerings-
budget på 120 miljoner kronor. 
Anläggningen byggs för att skapa 
en mikrobiologisk barriär som ökar 
kvalitet och säkerhet. Huvuddelen 
av arbetena sker med start 2020 och 
kommer att bli komplicerad. Utma-
ningen är att få UV-anläggningen 
på plats utan att störa befintlig verk-
samhet, trots trånga utrymmen och 
behov av att flytta många ledningar 
i marken. 

Bolmenvatten till Vomb

Ett långsiktigt projekt handlar 
om att ställa om produktionen 
vid Vombverket så att Bolmen 
ersätter Vombsjön som huvud-
källa för råvatten. Bedömningen 
är att Vombsjön på sikt inte räcker 
till som råvattenkälla, inte minst 
eftersom många andra intressen 
finns runt sjön vilket begränsar möj-
ligheterna till ökade vattenuttag. 
Efter förändringen blir Vombsjön 
reservtäkt vilket ökar redundansen. 

Den dubblerade råvattenledningen 
till Ringsjöverket har byggts med 
kapacitet att försörja båda verken 
med råvatten från Bolmen. En led-
ning planeras därför från Ringsjö-
holm till Vombverket och beräknas 
stå klar om cirka 10 år. 

Nya långsamfilter 
vid Ringsjöverket

De höga produktionsnivåerna vid 
Ringsjöverket sommaren 2018 har 
lett till att bygget av nya långsam-
filter vid verket har tidigarelagts. 
Vid hög belastning på verket blir 
långsamfiltrena en begränsning. 
Genom att öka antalet filter fås 
dessutom bättre redundans vid 
underhållsarbete. 

Tredje ledning från 
Vombverket

En tredje ledning från Vombverket 
planeras för att distribuera dricks-
vatten till Malmö med omnejd, men 
också för att underlätta underhåll av 
de befintliga ledningarna. Vid under-
hållsarbete måste ledningen stängas 
av, vilket får stora konsekvenser om 
det enbart finns två ledningar. Samti-
digt med bygget av den nya ledning-
en utökas reservoaren på Romeleåsen. 
Projektering pågår parallellt med 
ledningsrättsprocess, arkeologi och 
andra tillståndsansökningar. 

”Den dubblerade råvatten-
ledningen till Ringsjöverket 
har byggts med kapacitet att 
försörja båda verken med 
råvatten från Bolmen.”
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Redan 2017 inleddes arbetet 
med att projektera och förbereda 
upphandling av ett nytt styrsystem 
för Sydvattens verksamhet. Att 
byta styrsystem är ett stort projekt 
för vilket bolag som helst, men i 
Sydvattens fall ska bytet ske under 
pågående drift, i en verksamhet 
som är samhällskritisk. 

– Vi behöver modernisera både för 
att höja säkerheten och förbereda 
för en högre kapacitet. Det blir 
oerhört viktigt att koordinera 
arbetet mellan de två verken så att 
vi inte påverkar driften i onödan. 
Det här är ett projekt som kommer 
att prägla vår verksamhet i flera år 

framöver, säger Stefan Johnsson, 
säkerhets- och kvalitetschef. 

Att byta styrsystem beräknas ta 
fyra år och är budgeterat till 
cirka 50 miljoner kronor. Huvud-
fokus ligger på höjd driftsäkerhet, 
parallellt med höjd informations-
säkerhet, vilket också kan kopplas 
till den nya NIS-lagen som ställer 
krav på informationssäkerhet och 
incidentrapportering. NIS-lagen 
omsätter NIS-direktivets bestäm-
melser i svensk lag, ett EU-direktiv 
om informationssäkerhet för leve-
rantörer av samhällsviktiga tjänster, 
där dricksvatten ingår.

– NIS-lagen är inte direkt tillämp-
bar på vår verksamhet, men samma 
krav gäller för oss ändå genom 
annan lagstiftning. Dessutom är 
vi ju väl medvetna om det mycket 
viktiga samhällsuppdrag vi har och 
arbetar systematiskt för att ha så 
god säkerhet som möjligt, säger 
Stefan Johnsson. 

Ett exempel på detta är arbetet 
med att separera processnätverket 
från det publika nätverket. Av den 
anledningen är signalförbindelserna 
mellan anläggningarna en viktig del 
i arbetet med att höja säkerheten, 
och detta innebär bland annat 
investeringar i egen fiber till många 

Flera stora digitaliseringsprojekt pågår parallellt på Sydvatten. Det handlar om att skapa 
redundanta och moderna system som effektiviserar arbetet och höjer säkerheten. 

Digitalisering tar 
Sydvatten in i framtiden
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Markus Holm
Utredningsstrateg

Stefan Johnsson
Säkerhets- och kvalitetschef

Ny säkerhetsplan framtagen 

Under 2018 gjordes en omfattande analys av 
Sydvattens säkerhetsarbete, vilket utmynnade i 
en säkerhetsplan för bolaget. Sydvatten har en 
nyckelroll i samhället och det ställer höga krav 
på säkerhet i olika former – från IT-skydd till 
skydd mot intrång eller kontaminering. Under 
året genomfördes utbildning av medarbetare 
när det gäller riskanalys och säkerhetsklassad 
upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).  

anläggningar. Skydd mot hackerattacker och andra 
intrångsförsök kommer att vara en prioriterad 
uppgift under lång tid framöver. 

Digital arbetsplats

Samtidigt pågår ett annat stort digitaliserings-
projekt i bolaget, som kommer att märkas för varje 
medarbetare. Under 2018 startade förberedelserna 
för att förbättra dokumenthantering och kom-
munikation internt i bolaget. En mer träffsäker 
informationsklassning och en anpassad lagring av 
dokument beroende på informationsklass kommer 
att ge bolaget en högre informationssäkerhet. Med 
början under våren 2019 flyttas administration och 
arbetsdokument till en digital samarbetsplattform. 

– Vi tar ett rejält kliv för att bli en digital arbets-
plats med bättre säkerhet, effektivare processer och 
förhoppningsvis en lite enklare och mer kreativ 
arbetsdag. Vi förändrar allt från dokumenthante-
ring till vår interna kommunikation, säger Markus 
Holm som ansvarar för projektet. 

Under 2019 kommer ett nytt intranät successivt 
att ersätta det tidigare. Samtidigt införs Yammer 
som är ett program för enkel och snabb kommu-
nikation mellan medarbetarna. Tanken är att stora 
delar av den kommunikation som tidigare skett 
via e-post istället kan föras via Yammer. Samtidigt 
blir delning av dokument betydligt enklare med 
hjälp av den digitala samarbetsplattformen, vilket 
underlättar arbetet i bolagets många arbets- och 
projektgrupper. En annan fördel är att det inte 
längre spelar roll om det är en dator, en mobil 
eller en läsplatta som används – oavsett geografisk 
plats och typ av enhet kan informationen nås. 
Samtidigt hanteras den säkerhetsklassade informa-
tionen på ett korrekt och säkert sätt. 

– Vi får en modern arbetsplats med ökad informa-
tionssäkerhet och mycket bättre tillgänglighet för 
information och dokument. Det gör det möjligt 
för oss att utveckla vårt sätt att jobba, kommuni-
cera och samarbeta, säger Markus Holm.

”En digital arbetsplats 
med bättre säkerhet, 
effektivare processer 
och förhoppningsvis 
en lite enklare och mer 
kreativ arbetsdag.”
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Lyckad start för 
forskningsstationen

Redan ett drygt år efter 
starten har Forskningsstation 
Bolmen ett stort antal pågå-

ende projekt och ett etablerat 
samarbete med andra vatten-

forskare i landet. Dessutom 
besöktes forskningsstationen 
av drygt 900 gymnasieelever 

under 2018.

Sedan Forskningsstation Bolmen 
invigdes sommaren 2017 har den 
snabbt byggt ett omfattande nätverk 
både i närområdet och med lärosä-
ten över hela landet. Verksamheten 
omfattar både avancerad akademisk 
forskning och utbildning i vattenre-
laterade ämnen för gymnasieskolor.

Sydvatten är huvudman för forsk-
ningsstationen, men det är Sweden 
Water Research som ansvarar för 
den vetenskapliga verksamheten. 
Kommunerna runt Bolmen samt 
Region Halland är bidragsgivare 
och både Lunds universitet och 
Högskolan i Halmstad är involve-
rade i forskningen.

– Säkert vatten är vårt uppdrag. 
Här forskar vi om hur ett sjöeko-
system påverkas av klimat, väder, 
fiske, markanvändning och många 
andra faktorer. Vi vill förstå vad som 
krävs för att även i framtiden kunna 
garantera att Bolmen är sydvästra 
Skånes viktigaste vattentäkt, säger 
Juha Rankinen som är föreståndare 
för forskningsstationen.

Nätverk öppnar möjligheter

Redan under sitt första år blev 
Forskningsstation Bolmen en del 
av det svenska forskningssamar-
betet SITES som binder samman 
miljöforskare både i Sverige och 
utomlands. Det öppnar stora möj-
ligheter för forskningssamarbeten 
och är en viktig pusselbit för att eta-
blera forskningsstationen nationellt. 
Det förs samtal med Biologiska 
institutionen vid Lunds universitet 
som har visat stort intresse för att 
flytta sin verksamhet från Aneboda 
fältforskningsstation, då denna ska 
avvecklas, till Forskningsstation 
Bolmen.

– Ju mer kompetens som samlas 
kring Bolmen, desto större blir 
naturligtvis möjligheterna till spän-
nande forskningsresultat. Vårt nära 
samarbete med de omgivande kom-
munerna, länsstyrelsen och andra 
myndigheter är också ett sätt att 
dela kunskap och kompetens, säger 
Juha Rankinen.

AquaNet-försök vid Bolmen. AquaNet är en nationell forskningsinfrastruktur. Samarbetet syftar till 
att skapa en standardiserad infrastruktur och metodik för vattenforskningsförsök över hela landet.

Gymnasieelever på Tänk H2O! under-
söker vattenlevande organismer på 
forskningsstationens laboratorium. 
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Sydvattens Bolmenfond upprät-
tades under 2018 i syfte att ge 
bidrag till åtgärder eller aktiviteter 
som förbättrar vattenkvaliteten i 
Bolmen. Under fem år, med start 
2018, kommer 500 000 kr per år 
att delas ut i bidrag till praktiska 
eller kommunikativa insatser. 
Under 2018 har bidrag betalats ut 
till Bolmens förenade båtklubbar 
(BFBK) som tilldelats 100 000 kr 
som bidrag till utprickningsarbetet 
i sjön Bolmen. 100 000 kr har till-
delats Bolmsö Tannåker till bygg-
nation av en räddningsstation 
på Bolmsö. Vidare har Lagans 
vattenråd beviljats 275 000 kr 
med uppdelning på två år till 
provtagningsprogram avseende 
föroreningar i vatten i och omkring 
Kvarnasjön. Bolmenfonden initie-
rades i samband med arbetet kring 
att upprätta ett vattenskydds-
område runt Bolmen. 

Premiär för 
Bolmenfonden

SWR forskar om vatten och ut-
vecklar nya effektiva lösningar för 
att möta vattentjänstbranschens 
framtida utmaningar. Bolaget ägs 
av NSVA, Sydvatten och VA SYD 
och finansieras genom att varje 
delägare avsätter minst en procent 
av sin omsättning till SWR. Huvud-
kontoret finns på Ideon i Lund. Läs 
mer på swedenwaterresearch.se  

Sweden Water 
Research

Juha Rankinen
föreståndare för 
Forskningsstation Bolmen

”Ju mer kompetens som samlas 
kring Bolmen, desto större blir 
naturligtvis möjligheterna till 
spännande forskningsresultat.”

SITES
SITES, Swedish Infrastructure 
for Ecosystem Science, är en 
nationellt samordnad infrastruk-
tur för terrester och limnologisk 
fältforskning som ska bidra till 
att stärka svensk forskning base-
rad på mätningar och experiment 
utförda i fält. Sweden Water 
Research har under året blivit 
associerad medlem i SITES. 
Läs mer på fieldsites.se

Många parallella projekt

Forskningsstationen driver egna 
projekt och möjliggör andras forsk-
ning. Sveriges Lantbruksuniversitet 
startade under 2018 fältstudier om 
ålen i Bolmen som ska pågå i två år. 
Två doktorander från Lunds uni-
versitet respektive Sweden Water 
Research använder Bolmen som 
utgångspunkt för sina avhandlingar 
och även magisterstudier förekom-
mer. Inom AquaNet bedrivs forsk-
ning om brunifieringen av Bolmens 
ekosystem genom studier av olika 
sorters plankton. Den forskningen 
handlar om att bättre förstå varför 
vatten blir brunare och hur det 
hänger ihop med bland annat kli-
mateffekter och markanvändningen 
runt sjön. 

Forskningsstationen är öppen för 
alla svenska lärosäten och kan ta 
emot både enskilda forskare och 
forskargrupper. Dessutom besöks 
forskningsstationen årligen av 
drygt 900 gymnasieelever efter 

att deras lärare fått stipendier 
genom Tänk H2O!-projektet. 

– Vi vill intressera eleverna för 
vattenfrågor och det brukar vara 
fantastiskt spännande diskussioner. 
Kanske kan ett besök vid Bolmen 
under gymnasietiden också leda 
till att några av ungdomarna väljer 
att studera vidare inom vattenre-
laterade ämnen. På så sätt bidrar 
vi till framtida kompetensförsörj-
ning, säger Juha Rankinen.
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Dagens unga har små 
kunskaper om kommunala 
företag och vad dessa har 
att erbjuda. Det är en av 
de stora utmaningarna för 
Sydvatten både i dag och 
i framtiden.

Sydvatten delar sin största utma-
ning på HR-området med många 
andra kommunala bolag och 
VA-organisationer. I november 
2018 presenterade de kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation 
Sobona en rapport om framtidens 
kompetensförsörjning. I den kon-
stateras att det är få ungdomar som 
känner till de kommunala företagen 
och deras verksamhet. Det här kan 
bli en stor utmaning när det gäller 
att hitta framtida medarbetare.

Kompetensförsörjning 
fortsatt största utmaningen

– Vi har ett löpande behov av väl-
utbildad arbetskraft. Det handlar 
om ingenjörer, projektledare, 
reparatörer, drifttekniker och 
många andra roller. Här konkurre-
rar vi med hela det privata närings-
livet, som traditionellt har varit 
bättre än oss kommunala företag 
på att marknadsföra sig mot unga. 
Samtidigt vet vi att de utmaningar 
en medarbetare ställs inför hos 
oss är komplexa, spännande och 
utvecklande. En viktig del i vårt 
framtida HR-arbete blir att synlig-
göra detta på olika sätt, säger Petra 
Axelsson, HR-chef på Sydvatten. 

Under 2018 rekryterades 15 nya 
medarbetare till Sydvatten, varav 
9 var ersättningsrekryteringar. 
Rekryteringar har gjorts inom drift 
och underhåll, men också inom 
projektledning. Sydvatten hade 

Petra Axelsson
HR-chef

Kristina Pitman PA-handläggare

Bengt-Göran Lindell Projektingenjör
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förtroendeindexet ökade från 68 
till 73 procent, tillit till ledarskapet 
ökade från 66 till 71 procent, stolt-
het över arbetet ökade från 76 till 
82 procent och trivsel med kollegor 
ökade från 74 till 77 procent. På 
det övergripande påståendet ”Allt 
sammantaget, skulle jag säga att det 
här är en mycket bra arbetsplats” 
var ökningen hela 14 procentenhe-
ter från 68 till 82 procent. 

– Det är väldigt glädjande siffror 
som också ger ett kvitto på att våra 
insatser kring HR och ledarskap 
betalar av sig. Sydvatten är i dag 
en betydligt större organisation än 
för bara några år sedan och det är 
viktigt för oss att behålla en kultur 
där alla känner att de får komma 
till tals och kan påverka, säger Petra 
Axelsson.

Under året genomfördes också en 
utbildning i arbetsmiljö på samtliga 
arbetsplatser. För huvudskyddsom-
bud, samverkansgrupp och chefer 
hölls utbildning i systematiskt 

vid årets slut 92 (90) medarbetare, 
medelantalet anställda har varit 
93 (90) helårstjänster. 

Positiv medarbetarenkät

Under 2018 genomfördes en 
lönekartläggning och en medar-
betarenkät som båda gav positivt 
resultat. Lönekartläggningen gjor-
des för att säkerställa att samtliga 
medarbetare i Sydvatten lönesätts 
utifrån likvärdiga faktorer. Samtliga 
löneskillnader mellan kvinnor och 
män bedömdes som sakliga och det 
innebär att lönesättningen vare sig 
direkt eller indirekt är beroende 
av om medarbetaren är man eller 
kvinna.

Medarbetarenkäten genomfördes 
av det oberoende konsultföreta-
get Great Place to Work och slog 
rekord i svarsfrekvens, med svar 
från 97 procent av medarbetarna. 
Jämfört med 2017 syns en positiv 
ökning på samtliga övergripande 
områden. Det genomsnittliga 

arbetsmiljöarbete. Vidare fick 
projektledarna en utbildning i 
arbetsmiljö för entreprenadarbeten. 
En översyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet påbörjades i 
slutet av 2018 och implementeras 
under 2019. 

Attraktionskraften stärks

Sobona-rapporten bekräftade den 
bild som Sydvatten redan har om 
framtida kompetensförsörjning. 
Arbetet fortsätter med att synas på 
arbetsmarknadsdagar, branschmö-
ten och i andra sammanhang där 
potentiella medarbetare finns. 

– Kommunala företag och VA- 
branschen är traditionellt stabila 
och trygga arbetsgivare som inte 
är så känsliga för svängningar i 
konjunkturen. Det i kombination 
med de spännande utmaningar som 
Sydvatten står inför gör att vi hop-
pas kunna locka väldigt kompetenta 
medarbetare även i framtiden, säger 
Petra Axelsson.

I det arbetet tror hon det blir 
viktigt att stärka Sydvattens attrak-
tionskraft genom att öka känne-
domen om samhällsnyttan och 
visa möjligheterna att påverka och 
utvecklas. Dessutom behövs bra 
ledare med ett tillitsbaserat ledar-
skap, en bra arbetsmiljö och en bra 
balans mellan arbete och fritid. Bengt-Göran Lindell Projektingenjör

Mattias Carlsson Drifttekniker
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Samtidigt som stora investeringar 
planeras på både Vombverket och 
Ringsjöverket ska den ordinarie 
driften fortsätta som vanligt. Bara 
på Ringsjöverket arbetar ett dussin 
reparatörer och mekaniker för att 
underhålla anläggningen och und-
vika driftsstörningar. 

– Det finns inga ursäkter för att 
vattnet inte ska komma fram. Vår 
stora utmaning är att planera och 
genomföra underhåll på anlägg-
ningen utan att det får några stora 
effekter på vår leverans av vatten. 
Det är något vi kan påverka och 
som vi diskuterar och planerar för 
varje dag, säger Oskar Hallberg, 
underhållschef på Ringsjöverket. 

Stolthet över att 
vattnet ska fram

Torr sommar ansträngande

Tillsammans med sina kollegor 
ansvarar han för att all teknik på 
verket fungerar, men också för 
fastigheterna och ledningsnätet. 
Det handlar om allt från ventil- 
och pumpunderhåll till underhåll 
av filter och lokalvård. Den torra 
sommaren 2018 var ansträngan-
de, men ledde också till positiva 
förbättringar.

– Vi låg på maxkapacitet i långa 
perioder, men vi klarade det. Nu 
har vi gjort en del kapacitetshö-
jande underhåll och förbättringar 
som gör att vi står ännu bättre 
rustade om vi får fler lika torra 
perioder, säger Oskar Hallberg.

Produktionen ska fortsätta 
trots att underhåll görs. Det 
är tumregeln för Sydvattens 

driftpersonal men också 
deras största utmaning. 
Med lite planering och 
samarbete med övriga 

bolaget får de allt 
att fungera.
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Oskar Hallberg
Underhållschef Ringsjöverket

Sättet som underhåll görs på ändras 
hela tiden, inte minst som ett resul-
tat av att produktionen är väsentligt 
högre än för 10–15 år sedan. Det 
gäller att hitta nya metoder och 
processer som har så lite påverkan 
på driften som möjligt. Där är 
bland annat samarbete med övriga 
Sydvatten viktigt.

– Vi stämmer av löpande med 
Vombverket så att vi båda vet vad 
som är på gång. Det vore ju inte 
bra om vi båda gör kapacitets-
sänkande underhåll under samma 
period, men med lite planering så 
löser vi det. Dessutom måste vi all-
tid vara stand-by för varandra och 
hjälpa till om något händer, säger 
Oskar Hallberg.

Men det är inte bara internt inom 
Sydvatten som samarbete är viktigt. 
Oskar Hallberg berättar att det sker 
löpande kontakter med samtliga 

”Vår stora utmaning är att planera och genom-
föra underhåll på anläggningen utan att det får 
några stora effekter på vår leverans av vatten.”

delägarkommuner och med syster-
organisationerna VA SYD och 
NSVA. Exempelvis kan Örbyfältet 
i Helsingborg med god planering 
mellan NSVA och Sydvatten använ-
das som reservoarvolym.

Planering stor utmaning

De många stora tekniska utveck-
lingsprojekten är en utmaning 
för de som arbetar med drift- och 
underhåll. En del av projekten har 
stor påverkan på den fysiska miljön 
eller driften i vattenverken och in-
stallationer och entreprenadarbeten 
måste planeras noga. Det gäller att 
tänka till i förväg.

– Vi måste ju se till att vi inte byg-
ger in oss i en återvändsgränd som 
vi inte kommer ur. För oss som ska 
driva anläggningen framöver är det 
viktigt att vara med och påverka 
hur saker och ting ska fungera, men 

vi har ett väldigt bra samarbete 
med alla delar av bolaget. Det är en  
spännande tanke att vi är med och 
påverkar hur driften kommer se ut 
för lång tid framöver och jag mär-
ker att alla känner ett väldigt stort 
ansvar, säger Oskar Hallberg.

3D-bild av planerad UV-anläggning på Vombverket från projektering. Med 3D-projekteringen kan vi se alla detaljer i både befintlig och ny 
anläggning, vilket ger en tydlig bild av slutresultatet.
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Nyckeltalen sammanfattar och skapar en tydlig bild av 
Sydvattens samlade verksamhet. Bakom flera av talen 
ligger ett stort antal parametrar som vägts samman 
med olika fördelningsnycklar. Modellen är ett viktigt 
kommunikationsverktyg, och ger goda möjligheter till 
att följa upp, värdera, prioritera och i viss mån styra 
verksamheten. Tabellerna här intill ger en översikt av 
bolagets samtliga områden och deras respektive utveck-
ling under femårsperioden 2014–2018. Sydvatten har 
över åren visat på en god uthållighet totalt sett.

Nyckeltalen för produktionen ser totalt sett bättre ut 
2018 med mycket god uthållighet gällande merpar-
ten vattenkvalitetsparametrar jämfört med föregående 
år. När det gäller distributionen är resultaten i paritet 
med tidigare år, dock något sämre med avseende på 
mikrobiologiska resultat bland annat beroende på ett 
otjänligt vattenprov som senare visade sig inte härröra 
från Sydvattens ledningsnät. Åtgärd är vidtagen så att 
provtagning med säkerhet visar resultat från Sydvattens 
eget distributionsnät. 

Säkerhetsnivån håller en stabil nivå, vilket är ett resultat 
av pågående förstärkning av tekniskt och fysiskt skydd 
på Sydvattens anläggningar. När det gäller reservkraft 
ser vi en något minskad andel av denna i förhållande till 
produktionskapaciteten det senaste året. Av både ålders- 
och säkerhetsskäl byggs en ny el- och reservkraftsan-
läggning vid Vombverket med planerat färdigställande 
2019.

Inom området miljö har Sydvatten en något mindre 
återvinningsgrad av restprodukt under 2018. Eftersom 

det inte gjorts något aktivt val av ursprungsmärkt el, 
så påverkas nyckeltalsområdet miljö i hög grad av den 
nordiska residualmixen, det vill säga det som återstår 
då övriga gjort sina val av ursprungsmärkt el. Från och 
med 2019 har bolaget el från vattenkraft, vindkraft och 
solkraft. Miljöklassade fordon har ökat och det finns en 
målsättning att andelen miljöklassade fordon ska öka 
ytterligare. 

Inom områdena personal och ekonomi är uthålligheten 
fortsatt god. Utbildningstimmar ligger högre än tidi-
gare. Personalomsättningen har varit högre än tidigare 
beroende på rörligheten på arbetsmarknaden samt pen-
sionsavgångar. Medarbetarenkät har genomförts under 
året med uppföljande workshop och inriktningar. En ny 
skala infördes i mätningen 2017 vilken inte kan jämfö-
ras helt mot tidigare år. Genomsnittligt förtroendeindex 
är 73 procent. En ny undersökning kommer att göras 
under 2019. Därefter sker undersökning vartannat år.

Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå på grund av att få 
har varit långtidssjukskrivna. Olycksfallen ligger lika 
som tidigare. Skadorna har endast varit med mindre 
personskador. Under året har det varit ökat fokus på 
arbetsmiljön och att alla tillbud ska anmälas.

Självfinansieringsgraden har minskat jämfört med före-
gående år beroende på att investeringsvolymen varit 
hög. Under de kommande åren kommer investerings-
volymen att öka kraftigt vilket kommer att påverka detta 
nyckeltal.

Nyckeltal – för en tydligare bild

Internationellt utbyte ger viktiga insikter

European Benchmarking Co-operation, EBC, är ett 
icke-vinstdrivande initiativ som syftar till att förbättra 
vattentjänsterna i Europa. Drygt 200 aktörer från ett 
fyrtiotal länder har medverkat i samarbetet sedan det 
startade, även om alla inte deltar varje år. 

Sydvatten deltar i EBC sedan 2012 i syfte att stärka 
omvärldsbevakningen, utvidga kontaktnätet i bran-
schen och för att mätas kvalitativt mot andra vatten-
aktörer. Genom att jämföra data med andra aktörer 
ökar Sydvattens insikter och kunskap om den egna 
verksamheten. De medverkande aktörerna arbetar 
alla utan vinstintresse, vilket gör kunskapsdelningen 
extra öppen och värdefull. Deltagandet i EBC hjälper 
Sydvatten i ambitionen att vara bland de främsta i 
branschen.

Vid en workshop i november 2018 samlades ett 
90-tal representanter för de medverkade företagen 
och diskuterade kapitalförvaltning, IT-säkerhet och 
klimatresiliens. Särskilt de två senare ämnena står 
högt på agendan för många vattenbolag, men även 
digitalisering och frågor om Internet of things disku-
terades flitigt under det tre dagar långa mötet. 

Sydvatten medverkar även i Svenskt Vattens hållbar-
hetsindex, ett verktyg för att analysera och utveckla 
den kommunala VA-verksamhetens hållbarhet på 
kort och lång sikt.

Läs om EBC på waterbenchmark.org
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Viktade nyckeltal. För att få en 
övergripande och överskådlig bild 
av utvecklingen i verksamheten 
jämförs nyckeltal inom följande 
områden: produktion, distribution, 
säkerhet, miljö, personal och 
ekonomi. Inom samtliga områden 
har en rad nyckeltal valts ut 
och värderats på en skala 1–4. 
Nyckeltalen har sedan viktats och 
sammanställts per område.

Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet

Sydvatten totalt Mycket god 

uthållighet

God 

uthållighet

Mindre god 

uthållighet

Dålig 

uthållighet2018 2017 2016 2015 2014

PRODUKTION
Elanvändning totalt (kWh/m3) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 <=0,2 0,2-0,5 0,5-1 >1

Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 0,7 2,2 3,6 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5

Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0 - - >0

Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 1,3 0,6 0,6 0,6 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

DISTRIBUTION
Elanvändning totalt, (kWh/m3) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <=0,02 0,02-0,03 0,03-0,04 >0,04

Läckor på huvudvattenledning (antal/100 km ledning) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 <=0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 >2,5

Förluster (%) 2,2 1,9 1,4 1,0 1,4 <=2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5

Förluster (liter/dygn/meter ledning) 15,0 12,0 9,0 6,7 9,0 <=10 10-30 30-50 >50

Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5

Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0 - - >0

Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,5 0,0 0,8 0,2 0,5 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

SÄKERHET
Säkerhetsnivå enligt Norrvattens och Sydvattens modell 4,0 4,0 3,8 3,5 3,5 >=4,2 4,2-3,2 3,2-2,5 <2,5

Reservoarkapacitet (timmar) 7,8 8,0 7,8 7,9 7,5 >=9 9-6 6-3 <3

Reservvatten (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100-90 90-80 <80

Reservkraft (andel av normal vattenleverans som kan upprätthållas, %) 86,9 100,0 92,8 78,5 78,0 100 100-80 80-60 <60

MILJÖ
Miljöklassade fordon (andel av totala antalet fordon, %) 18,4 15,2 16,7 17,2 17,9 >=50 50-35 35-20 <20

Återvinning av restprodukt (andel av total produktion, %) 76,7 82,1 79,1 75,5 74,6 100 100-80 80-60 <60

Användning av förnybar energi (andel av total energianvändning, %) 18,5 18,8 17,4 14,1 9,4 >=50 50-35 35-20 <20

PERSONAL
Utbildning (antal timmar/anställd) 20 17 11 16 27 40-30 30-20 20-10 <10 >60

Personalomsättning (andel av totalt antal anställda, %) 10,0 6,0 7,0 5,0 4,0 <3 3-5 5-10 >10

Sjukfrånvaro (%) 1,5 3,3 4,0 2,8 3,4 <=3 3-5 5-7 >7

Årsarbetsindex (faktisk arbetstid/normal arbetstid, %) 99 99 99 100 100 98–102 95–98

102–105

90–95

105–110

<90->110

Olycksfall, ej tillbud (antal) 5 5 3 10 5 0 - - >1
Nöjd medarbetarindex (%) ny modell från 2017 73 68 78 78 78 >60 40-60 30-40 0-30

EKONOMI
Drift- och underhållskostnad, produktion (kr/m3) 0,97 0,92 0,91 0,92 0,71 <=1 1-3 >3 -

Drift- och underhållskostnad, distribution (kr/m3) 0,32 0,26 0,25 0,26 0,44 <=1 1-3 >3 -

Rörlig kostnad (kr/m3) 0,61 0,54 0,54 0,54 0,54 <=1 1-3 >3 -

Lånefinansiering i % av anläggningar 69 66 62 60 61 <50 50-65 65-80 >80

Självfinansieringsgrad 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 >1 1-0,8 0,8-0,6 <0,6
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sydvatten AB, 
556100-9837, med säte i Skåne län, Malmö kommun, får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01–
2018-12-31.

Allmänt om verksamheten
Sydvattens uppdrag är att bereda och distribuera dricksvatten 
med hög och jämn kvalitet till ägarkommunerna. För detta 
ändamål utnyttjar bolaget de legaliserade uttagsrätterna i 
råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens 
vattendomar i sjöarna utgör för bolaget betydande värden.

Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och 
Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av 
dricksvatten. Bolagets säte är Malmö kommun, Skåne län.

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 78,8 miljo-
ner kubikmeter (75,7). Invånare och verksamheter i Sydvattens 
delägarkommuner har under året erhållit en säker dricksvat-
tenleverans av god kvalitet.

Den torra våren och sommaren 2018 innebar stora utmaningar 
för vattenförsörjningen i delägarkommunerna. Bevattningsför-
bud infördes av både delägarkommuner och Länsstyrelsen, 
vilket minskade belastningen på vattenverken. Trots den 
extrema torkan kunde Sydvatten under hela perioden leverera 
vatten till samtliga delägarkommuner utan några större drift-
störningar.

Strategiska framtidsfrågor
Klimatförändringen medför att extremväder i form av såväl vär-
meböljor som skyfall blir allt vanligare, vilket gör vattenresursen 
permanent mer sårbar. Många intressen gör anspråk på samma 
vattenresurs och ställs emot varandra. Det saknas helhetsgrepp 
om vattenfrågan för att överblicka hur vattenresursen förvaltas, 
med avseende på lagstiftning, finansiering, ansvarsfördelning, 
samordning och styrning. Därför har Sydvatten tillsammans med 
LRF, Länsstyrelsen i Skåne och VA SYD initierat utredningen 
Klimatsäkert vatten som kommer att genomlysa vattenfrågan 
ur en mängd samhällsperspektiv utifrån behov, förutsättningar, 
hinder, konflikter och möjligheter, i dag och i framtiden. Utred-
ningen kommer att publiceras sommaren 2019.

Regionalt samarbete är avgörande för att hantera de stora, 
långsiktiga vattenfrågorna. Arbetet fortsätter med att utöka 
samarbetet inom Sydvatten och under 2018 gick Båstads kom-
mun in som delägare genom att teckna aktier vid bolagets års-
stämma. Avtalet med Ängelholms kommun har omförhandlats 
vilket bland annat innebär att Ängelholms vattenverk betraktas 
som en regional anläggning som levererar vatten till Sydvattens 
nät efter behov i avvaktan på att den kommande ledningen från 
Bjuv blir färdigställd, samt att Sydvatten under dessa år ersätter 
Ängelholms kommun för driftskostnader avseende Ängelholms 
vattenverk. 

Arbetet fortsätter med att parallellt med ordinarie verksamhet 
planera och genomföra de omfattande projekt som ingår i den 
strategiska plan som antogs i januari 2018. Planen är flerårig 

och har som huvudsaklig inriktning att säkra en ökad leverans-
säkerhet genom utvecklad redundans såväl i råvattenresurserna 
som i produktion och distribution. En grundförutsättning för 
detta är att möjliggöra användning av Bolmenvatten vid Vomb-
anläggningen. Det ger redundans i råvattenförsörjningen vid 
båda produktionsanläggningarna samt förutsättningar att öka 
produktionskapaciteten i Vombverket och därmed möjligheter 
till redundant produktion. Arbetena vid Vombverket kommer 
att vara omfattande de närmaste åren och ställer stora krav på 
planering i hela produktionskedjan.

Hållbarhet
Sydvatten inledde under 2018 ett omfattande arbete med att 
utveckla bolagets hållbarhetsarbete. Grunden för detta arbete 
är den hållbarhetsplan som beslutades i styrelsen i december. 
Planen är en konkretisering och utveckling av den övergrip-
ande inriktning för hållbarhetsarbetet som stakas ut i den 
strategiska planen och ska stödja styrning och uppföljning 
av bolagets hållbarhetsarbete.

I hållbarhetsplanen återfinns förslag på målaktiviteter, samt 
indikatorer och anvisningar om uppföljning. Utfallet ska följas 
upp löpande och planen revideras efter behov. 

Ramverket för hållbarhetsarbetet är FN:s Agenda 2030 och 
dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Sex av målen har 
valts ut som särskilt relevanta för Sydvatten och huvuddelen 
av arbetet inriktas därför mot dessa. En omfattande genomlys-
ning har gjorts av verksamheten för att identifiera indikatorer 
och förbättringsområden.

En central tanke i hållbarbetsarbetet är begreppet smart 
vatten där Sydvatten vill ta en ledande roll i initiativ och 
kommunikation kring vattenanvändningen. Det handlar dels 
om att utveckla egna effektivare, säkrare och resurssnålare 
processer och vatteninfrastruktur, dels om att öka och sprida 
kunskapen om vattnets värde och de insatser näringsliv, 
offentlig sektor och privatpersoner kan göra för att bidra till 
en minskad vattenförbrukning.

Vid Vombverket finns planer på att anlägga en solcellspark för 
att öka graden av förnybar energi i driften. Två olika alternativ 
finns framtagna – med 10 000 respektive 20 000 solpaneler. 
Frågan om solcellsparken kommer att hanteras i anslutning till 
budgetarbetet. 

Sydvatten bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt 
Miljöbalken avseende deponering av vattenverksslam på 
Rönneholms mosse i Eslövs kommun. Verksamheten påverkar 
miljön genom avledning av dekanteringsvatten till Rönne å. 
Under året fick Sydvatten ett tioårigt tillstånd för deponering 
av slam på Rönneholms mosse. Tillståndet för avvattning av 
slammet är inte tidsbegränsat.

Sydvattens Bolmenfond upprättades under 2018 i syfte att ge 
bidrag till åtgärder eller aktiviteter som förbättrar vattenkvali-
teten i Bolmen. Fonden är en del i arbetet med att upprätta 
ett vattenskyddsområde kring Bolmen. Under fem år, med 
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start 2018, kommer 500 000 kr per år att delas ut i bidrag till 
praktiska eller kommunikativa insatser. Det kan exempelvis 
handla om förbättringsarbeten inom vattenskyddsområde 
Bolmen eller längs Bolmens strand, praktiska åtgärder av all-
mänt intresse, informationskampanjer och utbildningsinsatser, 
utredningar eller undersökningar. Under 2018 har bidrag be-
talts ut till Bolmens förenade båtklubbar (BFBK) som tilldelats 
100 000 kr som bidrag till utprickningsarbetet i sjön Bolmen. 
Bolmsö Tannåker Räddningsvärn har tilldelats 100 000 kr 
till byggnation av en räddningsstation på Bolmsö. Vidare har 
Lagans vattenråd beviljats 275 000 kr med uppdelning på två år 
till provtagningsprogram avseende föroreningar i vatten i och 
omkring Kvarnasjön.

Forskning och utveckling
Sydvatten är tillsammans med NSVA och VA SYD ägare till 
forskningsbolaget Sweden Water Research AB. Aktieägarna ska 
under varje räkenskapsår proportionerligt finansiera ett maxi-
malt belopp enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. Under 
2018 uppgår Sydvattens andel till 4 476 kkr.

Den del som vid bokslutet understiger de avtalade procent-
satserna ska anges som eventualförpliktelse hos respektive 
aktieägare och överstigande ska minska eventualförpliktelsen. 
Bolaget har rätt till finansiering enligt avtalet och denna rätt ska 
finnas upp till tre år. Sydvattens andel av eventualförpliktelse 
från 2016 är 1 622 kkr. Av dessa användes 485 kkr (384) för att 
täcka underskott 2018. Kvar av 2016 års eventualförpliktelse är 
753 kkr.

Den akademiska forskningen vid Bolmen bedrivs i ett stort 
antal olika projekt med forskare och institutioner från flera olika 
svenska universitet och högskolor. Under 2018 valde Biologiska 
institutionen vid Lunds universitet att flytta sin verksamhet 
från Aneboda fältforskningsstation till forskningsstationen vid 
Bolmen. Bland de många projekten som bedrivs vid forsknings-
stationen märks AquaNet 2018 som studerar brunifieringens 
påverkan på Bolmens ekosystem, samt SLU Aquas projekt som 
studerar ålens levnadsvillkor. Genom sitt medlemskap i Veten-
skapsrådets forskningsorgan SITES (Swedish Infrastructure 
for Ecosystem Science) har forskningsstationen blivit en del av 
en forskningsinfrastruktur där gemensamma forskningsprojekt 
genomförs över hela landet. 

Stationen drivs genom ett samarbete där följande medverkar: 
Sweden Water Research, Sydvatten, Smålands sjörike där kom-
munerna Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo ingår, Läns-
styrelsen Halland, Länsstyrelsen Skåne, Region Halland och 
Bolmens fiskevårdsförening.

Domstolsärenden
I sin dom i målet gentemot Statkraft som kom under 2017 fast-
ställde Mark- och miljööverdomstolen att Sydvatten ska ersätta 
Statkraft med 278,4 mnkr. Det ska jämföras med den tidigare 
domen 2016 i Mark- och miljödomstolen där Statkraft tilldöm-
des en ersättning på 450 mnkr. Båda parter överklagade domen 
till Högsta domstolen men fick inte prövningstillstånd. Detta 
innebär att Mark- och miljööverdomstolens dom ligger fast. I 
och med detta har den avsättning som skett i balansräkningen 
återförts och 43 mnkr har påverkat resultaträkningen positivt.

Sydvatten hävde under året ett entreprenadavtal med Siemens 
avseende arbete med skalskydd på våra anläggningar. Siemens 
hävdar att det saknas grund för hävning. Sydvatten har ställt 

krav på ett förlikningsbelopp från Siemens, men Siemens har 
svarat med ett betydligt lägre belopp än det som Sydvatten 
kräver. Därför saknas i dagsläget förutsättningar för en förlik-
ning och frågan kommer att bli föremål för domstolsförhand-
lingar.

Investeringar och upphandlingar
Investeringsvolymen för året uppgick till 228 (293) mnkr.

Anläggningarnas ålder och behovet av utveckling kräver in-
satser i form av såväl ny- som reinvesteringar för att säkerställa 
kvalitet i den framtida försörjningen. Detta innebär att styrel-
sen har tagit fram en investeringsplan om cirka 3 000 mnkr 
för de kommande 10 åren.

Under de kommande åren kommer en stor satsning att 
genomföras på Vombverket i form av dels omfattande ny- 
och reinvesteringar, dels överföringsledning för vatten från 
Bolmen.

Bygget av råvattenledningen mellan Äktaboden och Ring-
sjöholm är inne i sitt slutskede. Rörläggningen är avslutad 
och provtryckning pågår och de sista återställningsarbetena 
kommer att ske under våren 2019. Budgeten uppgår till    
490 mnkr. Den 25 km långa råvattenledningen är Sydvattens 
näst största projekt genom tiderna. Syftet är att komplettera 
den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten 
från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket. Den 
befintliga ledningen försörjer en halv miljon människor, men 
det saknas redundans. Ledningen dubbleras för att förbättra 
driftsäkerheten och möjliggöra överföring av Bolmenvatten 
till Vombverket.

Inom ramen för Sydvattens arbete med likvärdig försörjnings-
struktur för ägarkommunerna anlades en ny vattenledning för 
att säkerställa vattenförsörjningen till Landskrona stad.

På Vombverket har projektering av en UV-anläggning på-
börjats under året. Dessutom har arbetena med en ny el- och 
reservkraftförsörjning inletts. Under året har det också beslu-
tats att tidigarelägga en kapacitetsutbyggnad med 500 l/s på 
Vombverket. Denna ska stå färdig våren 2022. Projektering 
av en tredje ledning ut från Vombverket samt ytterligare en 
lågreservoar har påbörjats.

Inom ramen för den framtida överföringen av Bolmenvatten 
till Vombverket har ett pilotförsök för förbehandling av 
Bolmenvattnet genomförts på Ringsjöverket.

Översyn av finansieringsbehovet innevarande och kommande 
år har genomförts i enlighet med den investeringsplan som 
finns. Totalt har Sydvatten upphandlat 500 mnkr, varav 
130 mnkr avser nya lån. Av dessa har 100 mnkr ej nyttjats på 
grund av överklagande av ny elanläggning på Vombverket.

Vidare har amortering skett med 195 mnkr på de lån om 
totalt 445 mnkr som tagits upp i samband med utbetalning 
till Statkraft 2016 på grund av Statkrafts återbetalning under 
2018.

För att sänka räntan i låneportföljen har två ränteswappar lösts 
till ett marknadsvärde av 37 mnkr. Detta gör att den framtida 
beräknade räntan kommer att sänkas betydligt.

Säkerhet och kvalitet
En säkerhetsanalys av hela verksamheten genomfördes och 
resulterade bland annat i en säkerhetsplan. Sydvattens nyckel-

32

186



roll i samhället ställer höga krav på säkerhet – från IT-frågor 
till skydd mot intrång eller kontaminering.

Under 2018 har företaget genomfört ett arbete i syfte att 
möta kraven om hantering av personuppgifter (GDPR) samt 
det nya formaliserade regelverket kring hur samhällskänsliga 
verksamheter ska skydda sig mot IT-relaterade angrepp och 
hur incidenter ska rapporteras (NIS-direktivet).

Utbyte pågår av ett äldre befintligt styr- och övervaknings-
system som successivt fasas ut från marknaden till ett nytt 
system, som medger stora fördelar ur drift- och säkerhets-
synpunkt. Hela entreprenadtiden uppgår till fyra år.

Bolaget kommer under 2019 att införa ett nytt informa-
tionssystem, Den digitala arbetsplatsen. Mycket av bolagets 
handlingar utgörs av säkerhetsklassat material och därför blir 
lösningen för hantering av informationen mer komplicerad. 
Sydvatten vill ge sina anställda möjlighet att arbeta på en 
rörlig arbetsplats där det inte spelar någon roll om du jobbar 
via en stationär dator, laptop eller mobil, samtidigt som den 
säkerhetsklassade informationen hanteras på ett korrekt och 
säkert sätt.

Länsstyrelsen i Kronoberg har under 2018 fortsatt att 
handlägga Sydvattens ansökan om ett vattenskyddsområde 
för Bolmen. Beslut om vattenskyddsområde förväntas kring 
halvårsskiftet 2019.

Det arbete som inleddes 2016 för att hantera kapaciteten vid 
högförbrukning av vatten har fortsatt under året och bedrivs 
även i samarbete med Tekniskt samråd, som består av VA-
representation från delägarkommunernas VA-organisationer.

Ombyggnadsarbeten pågår på Ringsjöverket för att möjlig-
göra ackreditering av laboratoriet. Det nya laboratoriet 
medför bättre möjligheter till kontrollanalyser vid bakterier 
i ledningsnätet. På så vis kan eventuella problem avhjälpas 
snabbare och felanalyser undvikas.

En kunskapande organisation
Under Almedalsveckan 2018 valde Sydvatten att med hänsyn 
till valåret i första hand medverka som observatör. Sydvatten 
hade ett par representanter på plats för att bevaka debatter, 
bygga nätverk samt vara paneldeltagare i andras arrangemang.

Arkad är södra Sveriges största arbetsmarknadsdagar där stu-
denter som utbildar sig till civilingenjörer, högskoleingenjö-
rer, arkitekter, brandingenjörer och industridesigners vid LTH 
möts. Sydvatten deltog med en gemensam monter i samarbete 
med NSVA. Under två dagar mötte vi tusentals studenter som 
snart ska ut i arbetslivet.

En medarbetarundersökning genomfördes, med ett nästan 
100-procentigt deltagarantal. Resultatet från undersök-
ningen har presenterats på respektive arbetsplatser där sedan 
medarbetarna kommer vara delaktiga i framtagandet av hand-
lingsplaner. Resultatet visade på ett flertal områden som blivit 
bättre. Totalt höjdes det genomsnittliga förtroendeindexet 
från 68 procent till 73 procent.

Under året har 15 personer anställts i bolaget, varav 9 är 
ersättningstjänster och övriga nyanställningar vilket är i enlig-
het med den fastställda strategiska plan som styrelsen har 
antagit för bolaget.

Det pedagogiska kommunikationsprojektet Tänk H2O! har i 
år samlat drygt 1 000 gymnasieungdomar och deras lärare på 
de tio vattenkurser som genomförts på Tiraholm vid Bolmen. 
Syftet med kurserna är att öka ungdomarnas medvetenhet 
och kunskap om vattnets värde samt att synliggöra branschen 
och uppmuntra gymnasieelever att söka utbildnings- och 
yrkesvägar som kan leda till vattenbranschen. Projektet Drick 
kranvatten riktar sig mot de lägre årskurserna. Här har arbetet 
fortsatt med att bland annat dela ut vattenflaskor till årskurs 
6–9 på deltagande skolor.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 
114 172, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 1 114 172

Årets resultat 0

Summa 1 114 172

Balanseras i ny räkning 1 114 172

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

EGET KAPITAL

2018 2017

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 449 322 442 403

Reservfond 58 58

Totalt bundet eget kapital 449 380 442 461

Balanserat resultat 1 114 1 114

Årets resultat 0 0

Totalt fritt eget kapital 1 114 1 114

Totalt eget kapital 450 494 443 575

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING (MNKR)

2018 2017 2016 2015 2014

Ur resultaträkningen mnkr

Rörelsens intäkter 326 316 299 277 271

Rörelsens kostnader 161 183 176 166 162

Planmässiga avskrivningar 62 65 65 63 63

Finansiella kostnader 56 34 34 32 35

Resultat efter finansnetto 47 35 24 15 12

Ur balansräkningen mnkr

Anläggningstillgångar, 
totalt anskaffningsvärde 4 012 3 571 3 278 3 132 3 043

Investeringar 228 293 148 93 135

Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 754 700 666 642 626

Leveranser

Vattenleverans (mn m³) 78,8 75,7 77,4 75,3 74,9

varav Ringsjöverket 47,6 46,5 45,5 45,0 45,4

varav Vombverket 31,2 29,2 31,9 30,3 29,5

Nyckeltal

Soliditet % 25,8 22,8 24,4 31,0 30,7

Genomsnittligt vattenpris 
till delägare (kr/m³) 3,89 3,94 3,69 3,49 3,46
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Vattenförsäljning 306 278 298 414

Aktiverat arbete för egen räkning 8 637 8 458

Övriga rörelseintäkter 11 278 8 417

Summa rörelsens intäkter 326 193 315 289

Rörelsens kostnader 2

Driftkostnader -15 746 -56 433

Övriga externa kostnader 3, 4 -62 725 -50 509

Personalkostnader 5 -81 018 -75 337

Avskrivning av materiella tillgångar -62 456 -64 782

Övriga rörelsekostnader -1 100 -3

Rörelseresultat 103 148 68 225

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 16 330 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -72 011 -33 582

Resultat efter finansiella poster 47 467 34 644

Bokslutsdispositioner 8 -47 384 -34 534

Resultat före skatt 83 110

Skatt på årets resultat 9 -83 -110

Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10

Byggnader och mark 11 246 430 254 645

Ledningar och tunnel 12 1 444 075 1 227 693

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

13 247 134 252 335

Inventarier 14 14 482 17 951

Pågående nyanläggningar 15 580 363 395 425

Förskott materiella anläggningstillgångar 0 447 512

Summa materiella anläggningstillgångar 2 532 484 2 595 561

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 16 17 17

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17

Summa anläggningstillgångar 2 532 501 2 595 578

Omsättningstillgångar

Varulager

Kemikalielager 771 779

Förråd 3 553 3 849

Summa varulager 4 324 4 628

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 374 430

Kundfordringar 42 012 16 830

Övriga fordringar 2 267 1 548

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

17 3 509 8 270

Summa kortfristiga fodringar 48 162 27 078

Kassa och bank 18 76 347 191 244

Summa omsättningstillgångar 128 833 222 950

SUMMA TILLGÅNGAR 2 661 334 2 818 528
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 449 322 442 403

Reservfond 58 58

Summa bundet eget kapital 449 380 442 461

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 20 1 114 1 114

Summa fritt eget kapital 1 114 1 114

Summa eget kapital 450 494 443 575

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 21 304 008 256 624

Summa obeskattade reserver 304 008 256 624

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 22 19 231 20 023

Summa avsättningar 19 231 20 023

Långfristiga skulder 23

Skulder till kreditinstitut 1 738 000 1 858 000

Summa långfristiga skulder 1 738 000 1 858 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 49 443 66 268

Övriga kortfristiga skulder 10 190 6 449

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 89 968 167 589

Summa kortfristiga skulder 149 601 240 306

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 661 334 2 818 528

KASSAFLÖDESANALyS (TKR)

 Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 103 148 68 224

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 62 456 64 782

Vinst vid försäljning av inventarier -425 -122

Förlust vid utrangering av inventarier 1 095 0

Avsättning pension -792 -1 242

Omklassificering pågående projekt 1 486 360

    Övrigt 26 151 862 0

318 830 132 002

Erhållen ränta 16 330 1

Erlagd ränta -69 278 -33 582

Betald inkomstskatt -26 -564

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 265 856 97 857

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning (+) av varulager 303 -497

Ökning(-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -21 140 -16 759

Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder -17 789 40 376

Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 230 120 977

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -229 847 -294 033

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 800 122

Kassaflöde från investeringsverksamheten -229 047 -293 911

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 920 0

Upptagna lån 30 000 215 000

Amortering av lån -150 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -113 080 215 000

Årets kassaflöde -114 897 42 066

Likvida medel vid årets början 191 244 149 178

Likvida medel vid årets slut 76 347 191 244
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Noter
NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i Tkr om inget annat anges. Belopp inom parentes 
anger föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företa-
get tillämpar K3 från 2014.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits 
till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter
Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets 
delägarkommuner. Intäkterna avseende fasta kostnader för 
vattenleveranser fördelas mellan delägarna efter folkmängden 
i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för 
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränte-
intäkterna redovisas i takt med att de intjänas.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade värdeminskningar och 
eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar 
delas upp på betydande komponenter. Komponentavskrivning 
tillämpas enligt K3. Avskrivningsbart belopp utgörs av an-
skaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Fordon 5 år, Inventarier i snitt 5–15 år, Maskiner i snitt 
10–25 år, Brunnsgallerier i snitt 25 år, Ledningar 50–80 år, 
Tunnel 100 år, Byggnader 20–50 år, Markanläggningar 
20 år, Mark avskrivs ej. Avskrivningstider för ledningar följer 
den rekommendation som är framtagen av Svensk Vatten 
Utveckling.

Låneutgifter
Låneutgifter (ränta) bokförs som finansiell kostnad. De räntor 
som uppkommer då företaget lånar kapital för att finansiera 
tillverkningen av tillgångar som tar betydande tid att färdig-
ställa, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. Dessa värderas 
enligt bolagets genomsnittliga kostnadsränta under året och 
bokas upp som aktiverad intäkt.

Finansiella instrument
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad 
räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i 
balansräkningen under avtalets löptid. Intäkter och kostnader 
hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under ränte-
kostnader.

Bolaget vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. 
Bolaget har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 
ränteswapparna betalar bolaget en fast ränta och erhåller 3M 
Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med 
bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över 
tiden. Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår även 

att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra 
säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och 
stabil räntekostnad över tiden.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde (återanskaffningsvärdet).

Avsättningar
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hän-
förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar inne-
fattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och 
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget 
har olika pensionssystem, det finns både förmånsbestämda 
och premiebestämda pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt avser 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovis-
ning sker enligt balansräkningsmetoden.

Obeskattade reserver, bokslutsdispositioner
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skatte-
betalning genom avsättning till obeskattade reserver. De 
obeskattade reserverna redovisas som en särskild post i balans-
räkningen. I resultaträkningen redovisas avsättning till eller 
upplösningar av obeskattade reserver under bokslutsdisposi-
tioner. De obeskattade reserverna består till 20,6 procent av 
uppskjuten skatteskuld och 79,4 procent av eget kapital.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får 
medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen har utarbetat och antagit 
en investeringsplan, enligt angivna villkor, som minst mot-
svarar de obeskattade reservernas storlek.
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Pensions- och övriga sociala kostnader

2018 2017

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 011 968

Pensionskostnader för övriga anställda 8 961 8 661

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 15 499 14 273

Summa 25 471 23 902

Av pensionskostnaderna avser 1 011 (968) bolagets VD.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör 
12 månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt 
till ett avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

NOT 6 – RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018 2017

Ränteintäkter, övriga 22 1

Statkraft 16 308 0

Summa 16 330 1

NOT 7 – RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018 2017

Räntekostnader, övriga 31 308 29 127

Borgensavgifter 4 558 4 251

Lösen av ränteswap 35 968 0

Övriga finansiella kostnader 177 192

Summa 72 011 33 582

NOT 8 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

2018 2017

Förändrad överavskrivning -47 384 -34 534

Summa -47 384 -34 534

NOT 9 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2018 2017

Aktuell skattekostnad 83 110

Summa 83 110

Avstämning av effektiv skatt

2018 2017

Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 83 110

Skatt enligt 
gällande skattesats 18 22% 24

Ej avdragsgilla kostnader 66 87

Ej skattepliktiga intäkter -1 -1

Redovisad effektiv skatt -83 -110

Differens 0 0

NOT 2 – RÖRELSENS KOSTNADER

2018 2017

Drift och underhåll 148 610 128 227

Elkostnad för driften 28 541 26 611

Kemikaliekostnader för driften 20 770 14 841

Transitering 5 813 4 614

Omföring kraftförluster -43 144 7 989

160 590 182 282

Avskrivningar 62 456 64 782

Summa 223 046 247 064

NOT 3 – ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 
TILL REVISORER

2018 2017

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) 199 141

Andra uppdrag 358 101

Summa 557 242

Revisionsuppdrag (Malmö stad) 72 35

Andra uppdrag 0 0

Summa 72 35

NOT 4 – LEASINGAVTAL

2018 2017

Kostnadsförda leasingavgifter (personbilar) 1 422 630

Summa 1 422 630

NOT 5 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

2018 2017

Män 67 63

Kvinnor 26 27

Totalt 93 90

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid.

Löner och andra ersättningar

2018 2017

Styrelsen och verkställande direktör 2 747 2 733

Övriga anställda 47 415 43 026

Summa 50 162 45 759

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2017 2016

Andel kvinnor

Styrelsen 4 4

Övriga ledande befattningshavare 3 3

Totalt 7 7

Andel män

Styrelsen 9 8

Övriga ledande befattningshavare 4 4

Totalt 13 12
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NOT 14 – INVENTARIER

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 81 880 77 443

Nyanskaffningar 1 747 4 899

Avyttringar och utrangeringar -5 426 -462

Vid årets slut 78 201 81 880

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -63 929 -59 230

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar/försäljningar

4 509 462

Årets avskrivning -4 299 -5 161

Vid årets slut -63 719 -63 929

Redovisat värde vid årets slut 14 482 17 951

NOT 15 – PÅGÅENDE INVESTERINGAR

2018 2017

Vid årets början 395 425 265 486

Årets investeringar 226 970 210 226

Omklassificeringar (kostnadsfört) -3 112 -360

Årets anskaffningar/omklassificering -38 920 -79 927

Redovisat värde vid årets slut 580 363 395 425

NOT 16 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Sweden Water Research AB
Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 17

Redovisat värde vid årets slut 17 17

Delägare: Sydvatten 1/3, NSVA 1/3, VA SYD 1/3

Not 17 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2018 2017

Upplupna intäkter 
(reglering vattenkostnad delägarkommuner) 0 1 618

Övriga upplupna intäkter 1 389 2 063

Förutbetalda försäkringspremier 675 689

Förutbetalda hyreskostnader 818 602

Övriga förutbetalda kostnader 628 3 299

Summa 3 510 8 271

NOT 18 – KASSA & BANK

2018 2017

Banktillgodohavande 76 347 191 244

Summa 76 347 191 244

Sydvattens kontokredit på 80 000 (80 000) är utnyttjad med 0 tkr (0).

NOT 10 – ÅRETS TOTALA INVESTERINGAR

2018 2017

Samhällekonomiskt lönsamma investeringar 427 210 272 276

Tvingande enligt lag/regler 1 789 1 109

Företagsekonomiskt lönsamma investeringar 2 344 4 653

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 17 018 15 995

Summa 448 361 294 033

Aktiverad kostnad.
I investeringar 2018 ingår aktiverad arbetskostnad med 8 636 (8 092) tkr.

NOT 11 – BYGGNADER OCH MARK

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 541 377 427 508

Nyanskaffningar 3 123 113 869

Avyttringar och utrangeringar -481

Vid årets slut 544 019 541 377

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -286 732 -271 515

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

406

Årets avskrivning -11 264 -15 217

Vid årets slut -297 590 -286 732

Redovisat värde vid årets slut 246 429 254 645

Taxeringsvärde 19 743 19 743

Varav mark 2 974 2 974

NOT 12 – LEDNINGAR OCH TUNNEL

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 805 621 1 795 562

Nyanskaffningar 244 410 10 059

Vid årets slut 2 050 031 1 805 621

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -577 928 -553 040

Årets avskrivningar -28 028 -24 888

Vid årets slut -605 956 -577 928

Redovisat värde vid årets slut 1 444 075 1 227 693

NOT 13 – MASKINER OCH ANDRA 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 746 837 711 931

Nyanskaffningar 14 143 34 906

Avyttringar och utrangeringar -1 160 0

Vid årets slut 759 820 746 837

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -494 502 -474 986

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

955 0

Omklassificeringar 29 425 0

Årets avskrivning -48 564 -19 516

Vid årets slut -512 686 -494 502

Redovisat värde vid årets slut 247 134 252 335 38
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NOT 25 – UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018 2017

Upplupen löne- och semesterlöneskuld 3 139 3 116

Upplupna sociala avgifter 2 305 2 224

Upplupna räntekostnader 2 247 2 154

Förfakturerad vattenförsäljning 62 646 61 356

Avräkning högspänning 2 138 2 108

E.ON/Statkraft, kraftförluster Bolmen 0 72 917

Transiteringskostnader 3 009 2 868

Övriga poster 14 483 20 845

Summa 89 967 167 588

NOT 26 – ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL    
KASSAFLÖDESANALYSEN

2018

Omföring kraftförluster till resultaträkning -43 144

Återbetalning från Statkraft 195 005

Summa 151 861

NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018 2017

För koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse 753 1 238

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig 
att säkerställa att SWR:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet. Garantin är begränsad till totalt 1 500 tkr. 
Sydvattens andel utgör 1/3.

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal.

NOT 28 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

NOT 19 – ANTAL AKTIER

2018 2017

Antal aktier 4 493 224 4 424 028

Kvotvärde 100 100

NOT 20 – DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att fritt 
eget kapital, kronor 1 114 172 disponeras enligt följande:

2018 2017

Balanseras i ny räkning 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

NOT 21 – ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR

2018 2017

Maskiner och andra tekniska anläggningar 304 008 256 624

Summa 304 008 256 624

Av obeskattade reserver är 62 626 (56 457) uppskjuten skatteskuld.

NOT 22 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 
OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2018 2017

Pensionskostnad

Belopp vid årets ingång 20 023 21 265

Årets avsättningar (skuldförändring) -791 -1 242

Summa avsättningar 19 232 20 023

NOT 23 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

2018 2017

Skulder som förfaller inom 
ett år från balansdagen

   495 000    815 000

Skulder som förfaller mellan 
två till fem år från balansdagen

   788 000    771 000

Skulder som förfaller senare 
än fem år från balansdagen

   455 000    272 000

Summa skulder till kreditinstitut 1 738 000 1 858 000

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amor-
teringsfria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt 
eftersom lånet kommer att refinansieras under året.

NOT 24 – FINANSIELLA INSTRUMENT 
OCH RISKHANTERING

Derivat och finansiell riskhantering

2018 2017

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Derivat för vilka 
säkringsredovis-
ning tillämpas

Ränteswappar 912 000 -34 553 757 000 -76 899

912 000 -34 553 757 000 -76 899

Marknadsvärdet för ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts 
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida 
kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i 
marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sydvatten AB, org.nr 556100-9837

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvatten AB för räken-
skapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Sydvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls - 
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.  
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

•	 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

•	 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•	 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

•	 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
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Granskningsrapport
Vi, av fullmäktige i Malmö och Helsingborg kommun utsedda lekmanna-
revisorer, har granskat Sydvatten AB:s (org. nr. 556100-9837) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten.
 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kon-
troll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och 
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
årsstämma och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och prövning. Bolagets direktupphandlingar har varit 
föremål för särskild granskning 2018. Granskningsresultatet har påvisat 
förbättringsmöjligheter som har redovisats till bolaget i enskild rapport.

Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens 
förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö den 18 mars 2019

Sten Dahlvid   Cecilia Lindell
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor

revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

•	 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för 
räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bola-
gets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren i något väsentligt avseende:
•	  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
•	  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-

nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 18 mars 2019
Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 
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Sydvattens styrelse och ledning
Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.

Håkan Fäldt
Ordförande, Malmö

Elin Gustafsson
Ledamot, Lund

Pierre Lindberg
Ledamot, Staffanstorp

Henrik Wöhlecke
Suppleant, Eslöv

Magnus Jälminger
Vice ordförande, Helsingborg

Ronny Johannessen
Ledamot, Lund

Helena Grahn
Suppleant, Malmö

Magnus Alm
Suppleant, Skurup

yvonne Köhler-Olsson
Ledamot, Malmö

Bulent Özturk
Suppleant, Malmö

Johan Andersson
Ledamot, Eslöv

Hans Bosson
Suppleant, Helsingborg

Rolf Hansson
Ledamot, Malmö

Ilmar Reepalu
Ledamot, Malmö

Elvir Mesanovic
Ledamot, Landskrona

Pia Almström
Ledamot, Kävlinge

Anna Hagerberg
Suppleant, Lund

Anna Ingers
Ledamot, Helsingborg

Claes Hedlund
Ledamot, Lomma

Roy Wernberg
Suppleant, Landskrona
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Ledningsgrupp

Personalrepresentanter

Carina Hertzman
Ekonomi- och finanschef

Mikael Henriksson

Stefan Svalö
Suppleant, Bjuv

Jörgen Johansson
VD

Linda Parkefelt

Åsa Håkansson
Teknisk chef

Martin von Gertten
Adjungerad suppleant, Vellinge

Per Johansson
Produktionschef 

Ringsjöverket

Lars Månsson

Marie Nordkvist
Kommunikationschef

Jan Zielinski
Suppleant, Svalöv

Arne Jönsson
Suppleant, Ängelholm

Bo Wendt
Suppleant, Båstad

Stefan Johnsson
Säkerhets- och 
kvalitetschef

Katja Larsson
Suppleant, Burlöv

Linda Allansson Wester
Suppleant, Svedala

Anders Melin
Suppleant, Höganäs
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Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö
Tel 010-515 10 00 | Org nr 556100-9837
info@sydvatten.se | www.sydvatten.se

Varje dag producerar Sydvatten 
vatten åt nästan en miljon skåningar. 
Det gör oss till en viktig kugge i 
en av Sveriges största regioner.

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjö-

verket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av 

dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna 

garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och 

kostnads effektiv dricksvattenförsörjning.

Delägarkommuner
Bjuv | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Höganäs | Kävlinge | 

Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Skurup | Staffanstorp | Svalöv | 

Svedala | Vellinge | Ängelholm
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-05-08
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 2019:74—77, 79—93 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-04-30

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Matilda Wennberg 
Telefon: 040-625 60 48 
E-post: matilda.wennberg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-04-12

2019-02-12

2019:242

2019:244

Julia Branting

2019:74 Beslut om driftbidrag för enskild väg 
2018

2019-04-09 2019:281 Lars-Åke Ståhl

2019:75 Ansökan om särskild gränsutmätning, 
Åkarp 3:2 och Hjärup 1:3

2019-04-09 2015:180 Eva Blosfeld

2019:76 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-10 2019:280 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:77 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-10 2019:193 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:79 Yttrande gällande ansökan för firande 
av Valborg, gräsplan vid Svanetorps-
skolan, Åkarp, Burlöv, 2019-04-30 kl. 
18.00—23.00, Arrangemang: kl. 
19.45—21.30

2019-04-10 2019:79 Ismail Mohamed

2019:80 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-04-10 2019:271 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:81 Yttrande om remiss angående cirkus-
föreställning 2019-04-06—2019-04-07

2019-04-11 2019:259 Lars-Åke Ståhl

2019:82 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-12 2019:293 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:83 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-04-12 2019:294 Charlotta Wemme 
Dehlin

2019:84 Tillförordnad kommundirektör 2019-
07-08—2019-08-04

2019-04-14 2018:856 Lars-Åke Ståhl

2018:85 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-04-15 2019:260 Charlotta Wemme 
Dehlin
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BURLÖVS KOMMUN 2019-04-30 KS/2019:167-002 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:86 Yttrande angående uteservering Ma-
gillys AB, Dalbyvägen 1, 22234 Arlöv, 
Burlöv, 2019-04-22—2019-09-30

2019-04-16 2019:308 Ismail Mohamed

2019:87 Delegationsbeslut Remiss: Strategi för 
skydd och förvaltning av marina miljö-
er och arter i Västerhavet

2019-04-18 2019:181 Lars-Åke Ståhl

2019:88 Yttrande uppställning husbil, Kärleks-
gatan 6, Burlöv, 2019-04-24, kl. 
08.00—16.30

2019-04-18 2019:310 Ismail Mohamed

2019:89 Yttrande Lift, Lundavägen 29, Burlöv 
2019-04-24—2019-04-26

2019-04-18 2019:299 Ismail Mohamed

2019:90 Yttrande kranuppställning, Björkgatan, 
Arlöv, Burlöv 2019-04-24—2019-04-
25

2019-04-24 2019:317 Ismail Mohamed

2019:91 Yttrande, Valborgsmässofirande, Ar-
löv, Hundrastplatsen mitt emot vård-
centralen 2019-04-30, kl. 18.00—
22.00

2019-04-24 2019:316 Ismail Mohamed

2019:92 Revidering av attestordning för kom-
munstyrelsen

2019-04-25 2018:782 Lars-Åke Ståhl

2019:93 Yttrande, Inhägnat arbetsområde, Dal-
byvägen, Arlöv, Burlöv 2019-05-01—
2021-04-15

2019-04-30 2019:323 Ismail Mohamed
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-05-08
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:302
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Spillepeng, inklusive revisorernas berättelse

2. KS/2019:191
Protokoll bolagsstämma ABMA 2019-04-09

3. KS/2019:191
Protokoll styrelsemöte ABMA 2019-04-09

4. KS/2019:287
Protokoll från styrelsemöte Skärfläckan AB 2019-04-01

5. KS/2019:287
Protokoll från styrelsemöte Skärfläckan AB 2019-04-24

6. KS/2019:326
Års-och hållbarhetsredovisning 2018 VA SYD
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hållbarhetsredovisning
Års- och

2018
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2018 blev ännu ett år med exempel på 
att klimatförändringarna i världen accele-

rerar och att vattenfrågorna har hamnat i 
centrum. Samhällets behov av att snabbt 
ställa om till nya förutsättningar har aldrig 
varit större. VA SYD har en viktig del i denna 
omställning. Vi måste också anpassa oss efter 
en ny verklighet och ett steg har varit vårt 
målarbete. I april 2018 fattade förbundsfull-
mäktige beslut om sex nya mål för VA SYD. 
Målen är kraftfulla och tidsbestämda och 
kommer fram till 2025 respektive 2030 bli 
vägledande för verksamhetens arbete. De 
kommer att ingå i den nya affärsplanen och 
förtydligas på årsbasis i VA SYDs årliga  
verksamhetsstrategi. Målen blir på detta sätt 
också grunden för den budget som årligen 
beslutas av politiken.  
 
Extrema väderhändelser spås återkomma 
oftare framöver till följd av klimatföränd-
ringar. Dit hör till exempel kraftiga regn och 
skyfall men också värme och torka. Vi 
behöver lära oss att leva med dem, anpassa 

oss efter dem och skydda oss mot dem. Det 
som hände sommaren 2018 lär hända igen, 
med en onaturligt lång period av höga 
temperaturer, torka och bränder i hela Sverige. 
Därför är det angeläget att fortsätta VA SYDs 
arbete för att öka dricksvattenuttaget från 
Bulltofta vattenverk. Vi ska samtidigt intensi-
fiera vårt samarbete med Sydvatten som  
levererar dricksvatten till VA SYD för att säker-
ställa nivåer och kvalitet på dricksvattnet. 
 
Arbetet med det regionala programmet 
Hållbar avloppsrening gick in i en fördjupad 
fas under 2018. Programmet omfattar 
nedläggningen av Källby avloppsreningsverk 
i Lund, nya avloppsledningar från Lund till 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och en 
utbyggnad och modernisering av Sjölunda. 
VA SYDs förbundsstyrelse fattade i juni ett 
inriktningsbeslut om att ersätta det gamla 
tryckavloppssystemet i Malmö med en 
tunnel. Något som kraftigt kommer att 
förbättra vattenkvaliteten och även minska 
kostnaderna för byggandet av nya Sjölunda. 

Förbundsdirektören har ordet
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Hållbar avloppsrening sker i programform 
och sträcker sig över cirka 10 år och är ett 
komplicerat pussel av en lång rad investe-
ringar och som berör många kommuner.  
 
Under 2018 fattades ett politiskt beslut om 
att införa hushållsnära avfallssortering för 
villakunder i Malmö och Burlöv. En service 
som 22 skånska kommuner redan har infört 
och som kommer att öka bekvämligheten för 
villaägare och öka möjligheten att återvinna 
förpackningar, tidningar och matavfall. En 
bonus är att även batterier kommer att kunna 
lämnas i de nya avfallskärlen.  
 
VA SYD har sedan starten haft som mål att 
växa som organisation för att bättre kunna 
möta framtidens utmaningar i en allt mer 
komplex bransch. Att samverka är vägen till 
framgång och en hållbar framtid. Sverige 
behöver starkare VA-organisationer som kan 
stiga fram och sätta fokus på den dolda infra-
strukturen och driva på miljösmarta lösningar. 
Därför känns det mycket positivt att Lomma 

kommunfullmäktige under 2018 beslutade 
om att ingå som ny medlemskommun i  
VA SYD. Ett intensivt och positivt samarbete 
mellan kollegor i Lomma kommun och  
VA SYD har skett för att förbereda övergång 
av verksamheten som trädde i kraft den  
1 januari 2019. Varmt välkomna alla 
Lommabor!  
 
Som ni kanske förstår var 2018 intensivt på 
många olika plan. Tack vare arbetet över 
kommungränserna med politiker, tjänsteper-
soner i kommunerna och våra egna enastå-
ende medarbetare tog vi verksamheten till 
nästa nivå. Nu väntar 2019 och VA SYD 
kommer oförtrutet arbeta vidare med att 
förbättra och utveckla verksamheten så vi 
möter utmaningar och kunders behov på 
bästa sätt.

Katarina Pelin
VA SYDs Förbundsdirektör, februari 2019

I år är första gången VA SYD avger en  
hållbarhetsredovisning. VA SYD har valt  
att följa Global Reporting Initiative (GRI)  
riktlinjer för Hållbarhetsredovisning.  
Syftet är att presentera hur verksamheten 
har presterat under året, inom ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter. VA SYDs 
hållbarhetsredovisning följer till viss del GRI 
Standards, nivå core. 
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Året i korthet
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VA SYD kranmärker sin  
organisation 
Den 1 januari blev VA SYD kran-
märkt, för miljön och för att lyfta 
vårt dricksvatten. Kranvatten är det 
dricksvatten du får direkt i kranen, det är gott, 
färskt och lokalproducerat. Kranmärkt är en 
nationell hållbarhetsmärkning från bransch-
organisationen Svenskt Vatten. Att VA SYD 
blir kranmärkt innebär att vi väljer bort flask-
vatten och istället väljer kranvatten för våra 
arbetsplatser, för möten, konferenser och 
utbildningar – både de vi håller i våra egna 
lokaler men också de vi håller externt.

VA SYD på Stora Villamässan  
VA SYD deltog på Stora Villamässan 
i Malmö i mars. I montern, som var 
gjord som en trädgård, stod de 
fyrfackskärl som kommer att 
införas i Malmö och Burlöv 2019. 
På plats fanns också en husvägg 
som visade olika stuprörslösningar, 
regntunna, ränndalsplattor, sten-
kista och annat. Mässan var en 
inofficiell kick off för VA SYDs sats-
ning på skyfallshantering i Malmö, 
Tillsammans gör vi plats för 
vattnet. 

VA SYD bjöd in till rundabords-
samtal för att lära sig mer och 
inspireras av andra 
Vid tre olika tillfällen under våren 2018 
arrangerade VA SYD rundabordssamtal. 
Runt 80 personer, utvalda från närings-
livet, universiteten och organisationer, 
kom för att samtala om hållbar avlopps-
rening, hitta gemensamma nämnare och 
dela med sig av tankar och erfarenheter. 
Anledningen är att VA SYD ska med ny 
teknik, effektiv resurshantering och 
kommunikation säkra upp så att vi verk-
ligen bygger nästa generations avlopps-
reningsverk. Det är en komplex utmaning 
som kräver många olika kompetenser, 
flera som idag finns i andra branscher. 
Med rundabordssamtalen knöts värde-
fulla kontakter till omvärlden, det kom 
även fram nya uppslag kring lösningar 
och nyttor med avloppsvattenreningen i 
framtiden. 

VA SYD medlem i IWA  
VA SYDs verksamhet 
uppmärksammas i vatten-
kretsar såväl nationellt och 
internationellt och i juni 
gick vi med i ett av världens 
största vattennätverk – 
International Water Asso-
ciation. Nätverket ger oss 
möjlighet att dela med oss 
av vår kunskap samtidigt 
som vi får tillgång till 
andras vattenkunskap i en 
global miljö. VA SYD är 
sen tidigare medlem i 
branschorganisationen 
Svenskt Vatten.

När Lunds vattentorn kopplades in hörsammade 
Lundaborna vår önskan om att spara på vattnet  
Som en del i arbetet med spårvägen i Lund pågår flera 
VA-arbeten på olika platser i staden. Den 16 juni genom-
förde VA SYD ett stort ledningsarbete i anslutning till 
vattentornet. Arbetet kunde potentiellt påverka vattentill-
förseln. VA SYD valde att via SMS be berörda kunder i 
Lund vara extra sparsamma med vattnet under den 
helgen för att underlätta arbetet. Inkopplingen genom-
fördes utan problem och statistiken över vattenförbruk-
ningen visade att kunder hade hörsammat VA SYDs 
uppmaning. Under lördagen låg vattenförbrukningen på 
ca 70% av den normala förbrukningen under ett 
helgdygn. Det var första gången VA SYD gick ut till så 
många kunder för att be om hjälp för att kunna utföra vårt 
arbete på ett säkert sätt. 
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VA SYD deltog i  
Prideparaden  
Den 10 juni deltog VA SYD i 
pridefestivalen i Malmö. 
Genom vår medverkan tar vi 
ställning och visar både 
nuvarande och framtida 
kollegor att VA SYD står upp 
för varje individs rätt till sin 
egen sexualitet och köns-
identitet. En arbetsplats där 
alla får känna sig respekte-
rade är en förutsättning för 
att vi hela tiden i vårt jobb på 
VA SYD ska kunna fokusera 
på att nå resultat.

Medarbetare på IWA 
kongress i Tokyo 
Mellan 16-21 september deltog 
medarbetare från VA SYD i IWA 
World Water Congress & Exhibi-
tion. VA SYD berättade via en 
poster pitch, en slags miniföre-
läsning vid en poster, om hydra-
lisk modellering som en metod 
för att hitta föroreningar i dricks-
vattenledningar. VA SYD bidrog 
även, tillsammans med övriga 
nordiska länder, i ett semina-
rium med fokus på innovation. 

Först samla in matavfall sen dags 
att minska matsvinn 
När VA SYD äntligen nådde det nationella 
målet om att samla in 50% av allt matavfall 
i Malmö och Burlöv var det dags att ändra 
fokus och istället börja prata om matsvinn. 
För nästan hälften av det som slängs är 
mat som hade kunnat ätas. VA SYDs 
matsvinnskampanj pågick under 
november med reklamfilm om matsvinn 
på bio och annonser på busskurerna i 
Malmö och Burlöv. Även konceptet 
Resterkocken är en del i arbetet med att 
minska matsvinnet.

Vi bidrar med fossil-
bränslefri energi 
I början av oktober invigdes 
en ny uppgraderingsanlägg-
ning för biogas på Ellinge 
avloppsreningsverk. Bakom 
anläggningen ligger ett 
samarbete mellan VA SYD, 
E.ON, Orkla Foods Sverige 
och Eslövs kommun. 
Rötgasen som uppstår i 
avloppsreningen förädlas 
och levereras till gasnätet i 
Eslöv, där fordon, industri 
och pannor använder gasen. 
Den nya anläggningen leve-
rerar biogas till hela Eslövs 
biogasnät och producerar 
12 GWh/år.

Första vattenkiosken på plats  
Under hösten öppnades VA SYDs 
två första vattenkiosker i Lund och 
Burlöv. Vattenkioskerna kommer att 
ersätta brandposter som vatten-
uttag för bland annat spol- och 
tankbilar, byggföretag, bönder 
med flera som behöver en större 
mängd vatten. Vattenkioskerna är 
en del i arbetet med att skydda 
dricksvattnet i våra ledningsnät. 
80% av VA SYDs brandposter ska 
vara låsta till utgången av 2019 och 
för att fortfarande kunna erbjuda 
våra kunder att hämta vatten på ett 
snabbt och smidigt sätt bygger vi 
vattenkiosker istället. Under 2019 
kommer ytterligare 7 vattenkiosker 
att öppnas i våra medlems-
kommuner.

Bevattningsförbud i Billinge 
och Stockamöllan 
Sommaren 2018 blev varm och torr 
i hela Sverige. Detta märktes inte 
minst på vattenförbrukningen. I 
maj gick VA SYD ut tillsammans 
med Sydvatten och uppmanade 
alla kunder att spara på dricks-
vattnet så mycket som möjligt. I 
Billinge och Stockamöllan blev 
läget dessvärre ännu mer akut och 
i juli införde VA SYD bevattnings-
förbud på båda orterna. Anled-
ningen var att de båda orterna får 
sitt vatten från grävda brunnar där 
vattennivån sjönk i torkan. Från juli 
och året ut körde VA SYD flera 
gånger i veckan med tankbil för att 
fylla på reservoaren i Billinge. Läck-
sökning på ledningsnätet gav till 
slut resultat och i december repa-
rerades en läcka på ledningsnätet i 
Billinge. Detta i kombination med 
gynnsamt väder fick vattennivån att 
ytterligare stabilisera sig. I januari 
2019 hävdes bevattningsförbudet.
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VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar 
dricksvatten och tar hand om det som spolas 

ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. 
Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa 
lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och 
matrester för återvinning och återbruk. Vårt 
uppdrag med vatten och avfall som ansvar har 
hamnat i centrum. Vi verkar i en kraftigt expande-
rande region med stark befolkningstillväxt och en 
stark tillväxt i näringslivet. Samtidigt ökar 
kunskapen om verksamhetens miljöpåverkan och 
möjligheterna att motverka den.  
 
 

Så våra utmaningar är omfattande, våra anlägg-
ningar måste få betydligt bättre prestanda än idag 
och vi måste snabbt få in VA och avfall i den 
tekniska utveckling som sker runt omkring oss. Det 
här gäller hela branschen, Sverige behöver investera 
mer i vatten- och avloppsverksamheten och det 
måste gå snabbare. Äldre anläggningar behöver 
ersättas, förnyas, utökas och ibland till och med 
flyttas för att klara utmaningarna med klimatför-
ändringar och ökande miljökrav. Mot bakgrund av 
detta och erfarenheter från övriga VA-Sverige, 
visar det att det långsiktigt inte går att styra en 
VA-verksamhet med bara inriktning att minimera 
kostnader.

Vi vill bidra till  
ett hållbart samhälle
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Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Typhus A 5 102 5 053 7 179 6 898 5 695 5 034 4 077 3 977

Typhus B 48 041 47 588 68 233 65 742 44 513 40 350 40 828 39 822

VA-taxor, årsavgift i kronor

Villa - Typhus A Flerbostadshus - Typhus B

*Enligt fastighetsägarnas undersökning av fastighetskostnader, 
www.nilsholgersson.nu
**Enligt definition av villaägarnas riksförbund

Avfallstaxor, årsavgift i kronor

2018 2017 2016
Lägenhet* 551 590 647

Villa** 1 280 1 280 1 280
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Belopp i tkr 2018 2017

Årets resultat 43 201

Totala intäkter 1 094 845 1 057 512 

Investeringar 674 373 549 978 

Totala tillgångar 4 505 507 4 006 092 

Årets kassaflöde -64 272 75 348 

Kommun Årets resultat
Burlöv 1 423 tkr

Eslöv -209 tkr

Lund 4 021 tkr

Malmö -7 303 tkr

Avfall 2 025 tkr

Kunder: 513 380 invånare
Omsättning: 1 095 miljoner 
Medarbetare: 387 anställda

Nedan följer en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2018, det finns ytterligare beskrivningar av 
verksamheten under respektive investeringstabell i förvaltningsberättelsen.

Antal tömningar avfallskärl 
(mat-, rest- och trädgårdsavfall)

3 859 124

2018

Så många avfallskärl har vi tömt 
inom vårt verksamhetsområde för 
avfall.

Dricksvattenleverans i 
kubikmeter

44 628 949

2018

Så mycket dricksvatten har vi 
levererat inom vårt verksamhets-
område för VA.

Behandlad mängd avlopps- 
vatten i kubikmeter

Så mycket vatten har behandlats 
av våra större reningsverk. Vi 
behandlar även vatten från andra 
kommuner.

58 531 621

2018

Verksamhetsåret 2018
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Våren 2017 fick vår förbundsdirektör i uppdrag 
av förbundsstyrelsen att ta fram nya, skarpa och 
ambitiösa mål för VA SYD med syfte att ta ett 
tydligt större ansvar för en hållbar samhällsut-
veckling. Ett antal medarbetare från alla avdel-
ningar valdes ut för att arbeta med uppdraget. 
Kriterierna för dessa var att de inte skulle vara 
chefer, inte ha varit anställda längre än fem år 
och inte komma från stödverksamheterna. 

Under våren 2018 bjöd även förbundsdirektören 
in till rundabordssamtal med flera olika aktörer 
från regionen, företag, kommuner med flera, för 
att samtala om de lösningar som krävs för att nå 
målen. Hela arbetet präglades av ett stort 
intresse och engagemang som resulterade i ett 
förslag om sex mål som 2018 bearbetades och 
beslutades av förbundsstyrelsen och därefter 
förbundsfullmäktige i konsensus. 

Med stöd i målen kan vi arbeta effektivt tillsam-
mans med vår omvärld och snabbare driva på 
miljösmarta lösningar i samhällsbygget och hitta 
nya lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 
Vi behöver arbeta resultat- och lösningsorienterat 
med de målkonflikter och positiva synergier som 
uppstår i mellanrummen och som ingen riktigt 
har ett tydligt ansvar för.  

Våra mål 2019-2030

VA SYD verkar för det hållbara samhället, med 
kunden och miljön i fokus. Sedan 2013-2014 är 
VA SYD certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och 
miljö (ISO 14001) och arbetar kontinuerligt med 
att utveckla och förbättra verksamheten. Med 
hjälp av interna revisorer kontrollerar vi oss själva 
i vårt dagliga arbete men vi har också externa 
revisioner årligen som reviderar olika områden i 
verksamheten. Navet i verksamhetsutvecklings-
arbetet ligger under avdelningen Miljö, Strategi 
& Samordning och fungerar som stöd- och 
ledningsfunktion för hela VA SYD.

Översyn av driftverksamheten
Under våren 2018 var drygt 90 medarbetare på 
avdelningarna Dricksvatten och Avloppsvatten 
involverade i arbetet med att titta på drift och 
underhåll. Avdelningarna genomgick en 
genomlysning av verksamheten med hjälp av 
externa konsulter. Sammanställningen blev en 
nulägesanalys av verksamheten som visade att 
VA SYD kan bli mycket bättre och har mycket att 
göra när det kommer till drift av anläggningarna 
på bästa sätt. Det gäller allt från planering,  
utförande till uppföljning. Men analysen visade 
också på att det finns medarbetare som känner 
ansvar, har stort engagemang och som vill ändra 
och göra bättre. Nu fortsätter arbetet utifrån tre 
fokusområden; Styrning, mätning och uppföljning, 
Organisation och ansvarsfördelning och Ordning 
& reda, med fokus på säkerhet och effektivitet. 

Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra 
VA SYD genom att ytterligare två avdelningar, 
Rörnät och Ledningsnät genomlyses med hjälp 
av externa konsulter.

Under 2018 kopplades våra gamla mål med de 
nya strategiska målen. 2019 blir ett utvecklingsår 
på flera sätt med ett ambitiöst förändringsarbete 
för hela VA SYD där vi lär oss att leda med stora 
och gemensamma mål. Under 2019 kommer  
VA SYD att utveckla arbetet med hur vi ska följa 
upp våra nya strategiska mål och kommer därför 
endast att följa upp indikatorer kopplat till de 
gamla målen i denna rapport. Från 2020 
kommer målen att vara helt integrerade och 
med nya indikatorer för att följa upp hur VA SYD 
bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Förbättra VA SYD

VA SYDs mål för 2019-2030 är:

Vara klimatneutralt och energipositivt 
år 2030

Produktifiera och ha nyttiggjort 
restprodukter år 2025

Vara en av Europas 10 mest effektiva  
VA- och avfallsorganisationer år 2025

Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet 
till rekreation och dricksvatten år 2025

Uppnå nollvision för oplanerade 
driftstörningar för kund år 2030

Inspirera och ha aktiverat alla kunder för 
en bättre miljö 2025
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Förnyelse av ledningsnäten
Inrapporteringen av statistik kopplat till 
ledningsprojekt ändrades under 2018. Istället 
för att fortlöpande rapportera in nedlagd längd 
rapporteras längderna in när hela projektet är 
avslutat i fält. Detta påverkar de beräkningar 
som görs för 4-års medelvärde, då viss statistik 
kan ha rapporterats in två gånger samtidigt som 
nedlagda ledningar i pågående projekt regist-
reras först under 2019.  

Om det antas att projekten är jämt fördelade 
över året kan vi ändå göra en ungefärlig jäm-
förelse av förnyelsen med tidigare år. Detta visar 
då att förnyelsen av spill- och dagvattenledningar 
varit mycket god och ökat med 47% respektive 
30% på dessa ledningsslag. På dricksvattenled-
ningar har takten gått ner drygt 50% jämfört 
med 2017. Historiskt sett har förnyelse av dricks-
vattenledningar prioriterats högre än avlopps-
ledningar men ligger nu mer balanserad mellan 
de olika ledningsslagen.

Lomma – ny medlem i VA SYD
I maj 2017 kom ett samtal från Lomma kommun 
om att utreda om Lomma kunde bli fullvärdig 
medlem i VA SYD. Förstudiearbete inleddes 
mellan Lomma kommun och VA SYD och i 
början av 2018 gav tekniska nämnden i Lomma 
besked om att gå vidare med att undersöka ett 
samgående. Hela våren 2018 arbetade ett 70-tal 
medarbetare från organisationerna med att ta 
fram ett beslutsunderlag till de politiska parterna 
i båda organisationerna. Redan under sommaren 
2018 kom ett positivt förhandsbesked från 
Lommas politiker vilket föranledde ett intensivt 
arbete hela hösten 2018 för att förbereda  
organisationerna på att Lomma kommun gick 
med i VA SYD. I november togs det sista 
formella politiska beslutet om Lommas inträde 
till VA SYD och från den 1 januari är Lomma 
kommun medlem i VA SYD. Med fem medlemmar 
i VA SYD stärks det regionala samarbetet, då 
VA-frågorna inte längre är en lokal angelägenhet 
för varje enskild kommun. 

Några ord om vår forskning och utveckling
VA SYD bedriver många projekt inom verksam-
hetsnära forskning och utveckling, ibland på 
egen hand men oftast tillsammans med andra 
VA-organisationer, företag, forskningsinstitut 
och universitet. Utvecklingsprojekten under 
2018 handlade om allt från väderradar, 
anammox i avloppsvattenrening, förbättrade 
uppströmsanalyser till rening av läkemedel och 
testbädd för smarta dricksvattennät. 

Projekt som är av mer forsknings- än utvecklings-
karaktär drivs av Sweden Water Research, forsk-
ningsbolaget som VA SYD äger tillsammans 
med NSVA och Sydvatten. Verksamheten i 
Sweden Water Research finansieras genom att 
varje ägarbolag avsätter minst en procent av sin 
omsättning till bolaget. Genom Sweden Water 
Research samordnas resurserna för att fördjupa 
kunskaper för att bättre kunna möta de föränd-
ringar som vattentjänstbranschen genomgår. 
Forskning om avfallsfrågor hanterar VA SYD själv 
i samarbete med universiteten.

Förnyelsetakt uttrycker förhållandet mellan 
längden av de ledningarna som förnyats 
under ett år och den totala längden på 
ledningsnätet. En förnyelsetakt på till 
exempel 0,5% motsvarar det som ibland 
beskrivs som en förnyelsetakt på 200 år. 
Förnyelsen är beräknad som ett fyra års 
medelvärde. För 2018 har det nya sättet att 
rapportera in statistik använts.

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Dricksvatten 0,79 1,06 0,64 0,43 0,28 0,35 0,34 0,41

Spillvattenförande 0,42 0,35 0,94 0,77 0,42 0,33 0,33 0,33

Dagvatten 0,41 0,50 0,24 0,16 0,25 0,17 0,27 0,22

Förnyelsetakt på våra ledningar, i procent
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Våra kontakter med kunder 
Kontakten med våra kunder ökar, framförallt 
kommunicerar vi i fler kanaler och det är kund-
kontakter i de digitala kanalerna som ökar mest. 
Vårt nya kundforum på vasyd.se är välbesökt. Vi 
skickar i hög grad sms för att begära in avläsning 
av vattenmätare, eller för att snabbt nå ut vid  
störningar som gäller vattenleverans och avfall. 
Tjänsten Mina sidor på vasyd.se är en annan viktig 
service där antalet besökare ökat starkt det 
senaste året (antalet inloggningar ökade med  

ca 35% under 2018). Det är antalet företags-
kunder som ökat mest (bostadsrätter, verksam-
heter, fastighetsbolag). Mina sidor ger kunden en 
enkel överblick över sina abonnemang, senast 
avfallstömning, se sin faktura och där kan man 
också lämna sin vattenmätarställning. Trots att vi 
får fler digitala kanaler att ha kontakt med våra 
kunder är det viktigt för oss med kvaliteten på 
kontakterna. Vi vill att kunderna ska uppfatta oss 
som personliga och professionella, och att  
bemötandet blir rätt oavsett kanal.

Vårt pedagogiska arbete på Kretseum och 
avloppsreningsverken
Kretseum invigdes i januari 2015 och är VA SYDs 
pedagogiska verksamhet som bedriver 
uppströmsarbete för framförallt lärare och skol-
elever. Den pedagogiska verksamheten består av 
Kretseum – kretslopp och kunskapscentrum i 
Hyllie, Hyllie vattenpark, skolbesök på något av 
våra avloppsreningsverk och kretseum.se. 

Under 2018 hade Kretseum drygt 4 500 besökare. 
Antalet skol- och mötesbesök minskade 2018. Det 
pågår ett arbete med att analysera varför antalet 
besök minskat, det görs bland annat tillsammans 
med Malmö museer vars skolbesöksstatistik visar 
liknande tendenser.  

Under säsongen april/maj och september/
oktober pågår guidade turer för skolelever på 
våra avloppsreningsverk. Det totala antalet  
besökare har ökat från start till 2017 och Kretseum 
rekryterar och utbildar varje år nya studenter som 
guidar skoleleverna under säsongerna. Under 
2018 var Ellinge ARV stängt för studiebesök på 
grund av ombyggnad, därav färre besökare på 
verken totalt.
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Nöjdhet med kundservice: 
5,5 av 6 (92% nöjda) med 
VA SYD Kundservice

Hur upplevde du det  
bemötande du fick av VA SYD? 

Tycker du att vi gav tillräckligt 
med svar på din fråga?

5,4 av 6 (90% nöjda)

5,6 av 6 (93% nöjda)
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Under hela 2018 pågick grävarbetena för att lägga om 
VA-systemet som hamnat under det ca sex kilometer 
långa dubbelspåret för spårvagnar som just nu färdigställs 
i Lund. Från Clemenstorget fram till Brunnshög har i 
princip hela VA-nätet lagts om. Ledningarna kan inte ligga 
kvar under spårvägen, delvis för att ledningarna måste 
vara lätta att komma åt vid eventuella driftstörningar. 
Projekt som utförs i tät stadsbebyggelse har alltid många 
risker. Det handlar om tillfälliga avstängningar och 
omkopplingar av dricksvattnet och samordning med verk-
samheter som är i behov av mycket vatten, till exempel 
sjukhuset och forskningsverksamheter. VA SYD behövde 
även lägga om huvudvattenledningen till vattentornet. 
Det var också viktigt att ta med att tillgänglighet och 
arbetsmiljö vid VA SYDs anläggning i framtiden inte  
äventyras. Det är dessutom alltid en risk att göra många 
djupa schakt i tät stadsmiljö.
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VA SYD levererar dricksvatten i ett omfat-
tande ledningssystem och sköter tryckreg-

lering i dricksvattensystemet. Det senare 
består av vattenreservoarer, tryckstegringssta-
tioner med mera. Den största mängden dricks-
vatten kommer från Sydvatten men VA SYD 
bereder även dricksvatten på några ställen 
runt om i medlemskommunerna. Det dricks-
vatten som VA SYD levererar ska hålla god 
kvalitet hela vägen fram till våra kunder. Därför 
arbetar VA SYD kontinuerligt med provtagning 
från punkter på ledningsnätet. Att det är ett 
livsmedel som transporteras påverkar också 
byggprocessen vad gäller både materialval 
och metodval när vi lägger nya ledningar, 
förnyar eller renoverar ledningsnätet. 

Spara på vatten och bevattningsförbud 
präglade 2018 
Våren och sommaren 2018 var mycket varm, 
torr och ovanligt solig vilket ökade vattenför-
brukningen extremt mycket. Det fick VA SYD 
och Sydvatten, att redan i slutet av maj gå ut 
med en vädjan till alla invånare om att spara på 
vatten. Den höga vattenförbrukningen orsakade 
att Sydvattens vattenverk fick jobba för fullt 
och låg för nära maxkapacitet. Uppmaningen 
hörsammades och trots att sommaren sedan 
blev fortsatt varm blev dricksvattenproduk-
tionen normal för årstiden och något generellt 
bevattningsförbud behövde aldrig utfärdas. 
Dock blev situationen akut i Stockamöllan och 
Billinge där dricksvattnet kommer från borrade 
brunnar som sinade. Bevattningsförbud 
infördes i juli och låg kvar hela året ut.  

Örtofta tryckstegringsstation säkrar 
dricksvattenleveransen till Eslövsborna 
Våren 2018 togs nya Örtofta tryckstegrings-
station i bruk. Det innebär att VA SYD nu har en 
dubbel inmatning med dricksvatten och 
därmed säkrar dricksvattenleveransen till 
Eslöv. Den nya tryckstegringsstationen hjälper 
även till att höja trycket i ledningarna så att 
vattnet når kranarna i Eslöv med rätt tryck. 

Vi levererar dricksvatten
Dricksvattenkvalitet
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Antal tjänliga prover         Antal tjänliga prover med anmärkning         Antal otjänliga prover

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Totalt 256 258 214 219 185 189 210 215

Hushåll 141 142 114 114 130 133 156 160

Såld mängd dricksvatten i liter per person och dygn

Tabellen jämför totala mängden sålt vatten per invånare med mängden som förbrukas av hushållen i liter per invånare 
och dygn. Resterande mängd av totalen går till industri- och allmän vattenförbrukning.

Visar dricksvattenprover vid vattenverk och  
på ledningsnät som analyserats för både 
mikrobiologiska och kemiska föroreningar. 
Proverna är tagna inom den offentliga 
egenkontrollen. Uppföljningsanalyser vid 
otjänligt eller tjänligt med anmärkning räknas 
inte med.  

Tjänligt dricksvatten 
Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitets- 
krav som Livsmedelsverket ställer. Det är den 
bästa bedömningen som dricksvatten kan få.  

Tjänligt dricksvatten med anmärkning 
Ett dricksvatten som bedöms som tjänligt med 
anmärkning uppfyller de hälsomässiga 
kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer, men 
kan ha en avvikelse på exempelvis lukt eller 
smak.  

Otjänligt dricksvatten 
Ett dricksvatten som bedömts som otjänligt 
uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt 
viktiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket 
ställer.
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Kloramin fasas ut från  
Bulltofta vattenverk 
I december påbörjades utfas-
ningen av kloramin i dricks-
vattenproduktionen på Bull-
tofta vattenverk som i flera 
decennier har använt kloramin 
i reningen. Sedan 2016 finns 
en UV-anläggning som renar 
bort eventuella parasiter, virus 
och andra mikroorganismer 
vilket gör att behovet av 
kloramin har minskat och nu 
fasas ut.

Såld mängd dricksvatten/levererad  
mängd dricksvatten

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018     2017     2016
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Diagrammet visar hur mycket av den mängd dricksvatten vi  
levererar som vi får betalt för. Skillnaden upp till 100% är ej 
debiterade mängder som levererats till eget/kommunalt bruk,  
eller förluster i form av läckage.

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Vattenläckor (st/10 km) 0,77 1,55 0,67 0,47 0,93 0,56 0,95 0,86

Vattenläckor (st/1000 serviser) 3,07 1,72 0,91 0,30 1,01 0,58 1,69 0,75

Antal läckor på dricksvatten ledningar

Längd på dricksvattenledningar (km)

2018  2017 2016

1 819  1 809 1 803

Om läckor på våra dricksvattenledningar
Fler läckor sker vanligtvis på vinterhalvåret på grund av att 
när temperaturen stiger och sjunker så rör sig marken. 
Denna typ av läckor går inte att förutse eller att förebygga, 
gjutjärnsrör kan brista oavsett rörets skick. Andra faktorer 
som kan orsaka läckor är ändrade trafikförhållanden eller 
annan verksamhet som orsakar vibrationer i marken, 
rådande markförhållanden runt ledningarna och aggressiva 
markförhållanden som kan påskynda korrosionen på 
gjutjärns- och segjärnsledningar. VA SYD strävar alltid efter 
att vid akuta vattenläckor få igång vattenleveransen igen 
inom 8-10 timmar. Vattenläckor och andra typer av 
driftstörningar på ledningsnätet är viktig information som 
dokumenteras för att ligga till grund för vårt ständiga 
arbete med att förnya VA SYDs befintliga ledningsnät i syfte 
att öka leveranssäkerheten och minska risken för avbrott.

15 VA SYD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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På Sjölunda avloppsreningsverk pågår sedan drygt fyra år 
en stor byggnation av ett nytt inlopp och nytt mekaniskt 
reningssteg. Verket är i behov av att öka kapaciteten och 
modernisera inloppet samt delar av den mekaniska 
reningen (rensavskiljningen) för att kunna rena avlopps-
vatten från en växande befolkning. Det här innebär att 
nuvarande inlopp till Sjölunda har fått ändrats under 
byggets gång. Ett delprojekt har varit att tillfälligt leda om 
spillvattnet från två stora betongledningar på 1600 mm 
och 1200 mm. Spillvattnet har letts via övergångsrör upp 
och vidare över mark till ett tillfälligt inlopp. Riskerna i 
projektet har varit flera, de gamla betongrören är ömtåliga 
och ny teknik och nya tankesätt har fått prövats. Bland 
annat har det för första gången tillverkats stora ventiler i 
plast istället för gjutjärn. En annan komplexitet har varit att 
sätta ett övergångsrör format som ett T i annat material 
och olika dimensioner för att leda upp spillvattnet från de 
två gamla betongledningarna. Hela konstruktionen är 
gjuten i en ny betongplatta för kunna stå emot de rörelser 
som spillvattnet orsakar.
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Längd på spillvattenförande ledningar (km)

VA SYD ansvarar för all pumpning och rening 
av avloppsvatten i alla medlemskommuner. 

Avloppssystemen har till uppgift att leda bort och 
behandla avloppsvatten på ett effektivt, miljö-
mässigt och hygieniskt sätt. Fungerande avlopps-
system är grundläggande för god hälsa och miljö 
och därmed för hållbar samhällsutveckling. I detta 
ingår till exempel drift och utveckling av våra 
ledningsnät, avloppsreningsverk, avloppspump-
stationer med tillhörande tryckavloppsledningar 
samt de olika anordningar för aktiv flödesreglering 
som finns på avloppsnätet.

Vi transporterar och renar avloppsvatten

Om längden på våra ledningar 
Ökad längd på ledningar beror på flera saker. 
Exempelvis vid nyläggning av ledningar där 
det inte sedan tidigare funnits ledningar, när 
vi utökar vårt verksamhetsområde inom 
befintlig bebyggelse eller när städerna växer 
och exploateras. Nyläggning sker också vid 
separering av ledningsnätet då en 
kombinerad avloppsledning kompletteras 
med en ny spillvattenledning alternativt en ny 
dagvattenledning. För att vi ska ha en trygg 
vattenförsörjning dubblerar vi i vissa fall 
vattenledningar och då räknas den nya 
vattenledningen som nyläggning.

2018  2017 2016

1 569  1 562 1 560

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Stopp (st/10 km) 0,13 0,26 0,30 0,40 0,26 0,40 0,22 0,29

Stopp (st/1000 serviser) 1,02 1,05 1,15 1,71 0,94 0,72 2,07 2,12

Källaröversvämningar  
(st/1000 serviser) 0,68 1,40 5,89 15,56* 0,78 0,64 0,49 1,46

Källaröversvämningar och antal stopp på spillvattenförande ledningar

*Det regnade mycket vid två tillfällen i augusti, vilket avspeglas i nyckeltalet

Avskiljd mängd (ton) Sjölunda (%) Källby (%) Klagshamn (%) Ellinge (%)

Organiskt material (BOD7) 8 699 96 2 402 99 1 043 96 2 540 99

Fosfor 182 93 74 97 23 95 27 96

Kväve 1 198 71 482 88 172 73 184 88

Avskiljningsgrad på våra stora avloppsreningsverk

I procent visas avskiljningsgraden för respektive verk och ämne.

17 VA SYD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
MalmöLund-regionen har en stark 
befolkningstillväxt. Avloppsvattnets mängd ökar 
och dagens avloppsreningsverk kan inte stoppa 
alla miljögifter. Miljölagarna blir samtidigt 
skarpare. VA SYD möter utmaningarna genom 
den regionala satsningen Hållbar avloppsrening i 
ett växande Skåne. Det handlar om samordning av 
stora framtida projekt som på ett eller annat sätt 
hänger samman med Sjölunda avlopps-
reningsverk. Det är en stor utvecklingssatsning 
som VA SYD startade vid halvårsskiftet 2017. 
Under 2018 började sex heltidsanställda 
medarbetare i programmet och det är fokus på 
områdena miljöprövning, Malmö avloppstunnel, 
ny ledning från Källby till Sjölunda och nya 
Sjölunda. Tidplanen är för tillfället fram till 2028. 

VA SYD rekommenderar en avloppstunnel 
under Malmö 
Malmö avloppstunnel är en viktig del i 
programmet Hållbar avloppsrening. VA SYD 
rekommenderar en avloppstunnel under Malmö 
för att möta utmaningarna Malmö stad står inför 
med ökad befolkning, mål för förbättrad 
vattenmiljö och klimatförändringar. Hur den 
framtida transporten av avloppsvatten ska se ut 
från Tekniska museet till Sjölunda avlopps-
reningsverk har utretts i omgångar. Slutsatsen är 
att en avloppstunnel är det alternativ som ger 
mest positiva samhällseffekter och därför blir 
mest lönsam. 17 oktober 2018 tog VA SYDs 
förbundsstyrelse ett inriktningsbeslut på att bygga 
en avloppstunnel. Nästa instans är Malmö 
kommunstyrelse. 

Forskning pågår för att se om slamgödsling 
ökar innehållet av mikroplast i åkermark  
I december kom en rapport från Svenskt Vatten 
Utveckling som stärker bilden av att våra 
avloppsvattenreningsverk har en mycket effektiv 
rening av mikroplaster i avloppsvattnet. Den visar 
också att det finns mikroplast i åkermark oavsett 
om den gödslats med slam eller mineralgödsel. 
Rapporten vilar på en studie gjord på Sjölunda 
avloppsreningsverk och på de försöksfält utanför 
Malmö där effekter av slamspridning studerats 
sedan 1981. Ca 99% av mikroplasterna fångas 
upp i reningsprocessen på Sjölunda, vilket är 
samma resultat som visats i tidigare studier. 
Mycket verkar fastna i sand- eller fettfång och når 
aldrig slammet. Prover har tagits på åkermark som 
slamgödslats under 35 år och jämförts med 
prover från åkermark som mineralgödslats under 
lika lång tid. Resultaten visar att slamgödslingen 
inte ökat halten av mikroplast och att det över tid 
verkar ske en minskning av mängden mikroplast, 

troligen på grund av nedbrytning eller vidare 
fragmentering till så små partiklar att de inte kan 
analyseras (nanoplast). Svenskt Vatten lyfter fram 
resultatet som ett exempel på hur det kan se ut, 
men påpekar också vikten av att satsa på att 
utveckla standardmetoder för analys av 
mikroplast, så att det blir möjligt att jämföra 
studier gjorda vid olika laboratorier. 

Ombyggnad och värmebölja orsakade 
fiskdöd i Källby dammar 
Den 13 augusti upptäcktes cirka 400-500 döda 
fiskar i två av de sex dammarna på Källby 
avloppsreningsverk. Orsakerna visade sig vara 
flera. Dels orsakade värmeböljan onormalt höga 
vattentemperaturer, onormalt hög tillväxt av alger 
och låga syrehalter i dammarna. Dels var det 
onaturligt stor mängd slam i dammarna. 
Slammängden berodde på att Källby avlopps-
reningsverk under några månader hade nedsatt 
kapacitet att hantera slam på grund av ombyggnad. 
Under 2018 byggdes nämligen rötningsprocessen 
om för att klara en högre belastning i befintliga 
volymer. Men när det kom ett par kraftiga skyfall 
med start den 10/8 ökade flödet genom 
reningsverket markant, vilket gjorde att en del av 
slammet följde med vattnet ut i dammarna.  

Stor renovering av både personalbyggnader 
och nya inlopp på Sjölunda  
Sedan 2017 har det pågått bygge av ny 
inloppsstation med mekanisk rening vid Sjölunda 
avloppsreningsverk. Inloppstationen planeras 
vara klar sommaren 2019. Sista delen av projektet 
handlar om omläggningar av ledningarna från 
pumpstationerna Turbinen och Rosendal sista 
biten in mot Sjölunda. Under 2018 genomgick 
även personalbyggnaderna stor renovering och 
tillbyggnad. 

Ny gallerstation på Ellinge 
På Ellinge avloppsreningsverk har en omfattande 
totalrenovering genomförts. Nu har verket en ny 
gallerstation vilket innefattat ny maskinell utrustning 
för hantering av inkommande vatten (mekanisk 
rening), modernisering av elanläggningen samt 
modernisering och utbyggnad av fastigheten.  
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Energiproduktion (MWh)
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Vi bidrar med fossilbränslefri energi 
Den biogas som produceras på VA SYD 
avloppsreningsverk omvandlas till energi i form 
av fordonsgas, el och värme. Den totala 
biogasproduktionen under 2018 uppmättes till 
9 772 637 Nm3 och i första hand användes 
gasen till högvärdig energiproduktion, vilket 
innebär elproduktion eller uppgradering till 
fordonsbränsle. 

El 
Används internt

Värme 
En del används internt, en del säljs externt

Värme ur spillvatten 
Går till extern fjärrvärmeanläggning

Fordonsgas 
Säljs för uppgradering till fordonsgas

Förlust 
Förlust i form av outnyttjad biogas

Fossilt
  Diesel, bensin, naturgas, fjärrvärme, olje,  
  biogasblandning

Förnybart (köpt)
El (vatten, vind, sol), fjärrvärme, etanol,  

 biogasblandning

Förnybart (egen produktion) 
Biogas, solkraft

Om biogas och energi
Vid avloppsvattenrening avskiljs slam som rötas i 
rötkammare. Vid rötning bryts organiskt material 
ned i en syrefri miljö. Rötningen genererar biogas 
som normalt består av ca 65% metan och 35% 
koldioxid. Energiinnehållet i ren metan är knapp 
10 kWh per normalkubikmeter (standardenhet 
som anges för 1 m3 gas med trycket 1,01 bar och 
temperaturen 0 °C). Det finns flera olika sätt att ta 
tillvara energiinnehållet i biogasen. Om biogasen 
uppgraderas (koldioxiden avskiljs) kan biogasen 
användas som fordonsbränsle. Biogasen kan också 
användas för värmeproduktion genom förbränning 
i en gaspanna eller för el- och värmeproduktion 
genom förbränning i en gasmotor.

9 772 637 9 882 797 9 475 247

Producerad mängd biogas (Nm3)

2018  2017 2016

varav nyttiggjord 88%  91%  93%
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Vi hanterar dagvatten 

Längd på dagvattenledningar (km) 

Antal lösningar för dagvattenhantering

2018  2017 2016

1 295  1 290 1 285

Dagvatten är det vatten som rinner av på 
markytan, vanligtvis regn och smältvatten. Det 

finns olika sätt att ta hand om dagvattnet – det kan 
ledas ner i ledningar under marken för att snabbt 
nå vattendrag och hav, eller ledas till avloppsre-
ningsverk (i ett så kallat kombinerat ledningsnät). 
Det kan också tas om hand genom att sippra ner 
genom gräsmattor och andra grönytor eller rinna i 
ett system av diken, kanaler och dammar och 
bilda vackra inslag i den bebyggda miljön. Från 
1990-talet och framåt har dagvattnets potential 
som resurs i stadsmiljön lyfts fram. Samtidigt har 

frågan om dess innehåll av föroreningar aktualise-
rats. Dessutom har de kraftiga regn som drabbat 
våra kommuner under de senaste åren visat att vi 
behöver lägga ytterligare kraft på dagvatten-
hanteringen. Det måste ske i samverkan med våra 
medlemskommuner så vi tillsammans uppnår en 
långsiktigt hållbar stadsplanering. För det finns ett 
stort behov av att göra plats för att tillfälligt 
härbärgera stora mängder vatten, men också att 
både små och stora insatser behövs för att minska 
belastningen på dagvattensystemet vid kraftiga 
regn.

Öppna dagvattensystem innebär att 
dagvatten tas om hand i kanaler och dammar 
istället för i rör under marken. Ett öppet 
system kan ofta hantera större flöden och 
större volymer, vilket gör att risken för 
översvämningar blir mindre. Med rätt 
utformning kan ett öppet dagvattensystem 
bli en rekreativ tillgång i stadsmiljön och 
bidra till ökad biologisk mångfald och 
dessutom bidra till att ta hand om eventuella 
föroreningar innan dagvattnet rinner vidare 
till vattendrag eller hav. 

Hållbar dagvattenhantering bygger på 
principen att fördröja regndroppens väg från 
att den slår ner i staden till dess att den når 
vattendraget eller havet. Det handlar om en 
kedja av åtgärder snarare än en enda 
lösning. Till detta kommer att planera för var 
vattnet kan ta vägen när det kommer så 
mycket att det vanliga systemet är fullt, vare 
sig det handlar om ledningsnätet eller ett 
öppet system. Då behövs översvämningsytor 
– alltså ytor som i förväg planerats för att
kunna stå under vatten tillfälligtvis. Det kan
till exempel vara en fotbollsplan, en gräsyta i
en park, en parkeringsplats eller ett torg.

Burlöv Eslöv Lund Malmö

 12 15 44 90
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Ett öppet dagvattenmagasin i Annetorp  
Ett exempel på dagvattenlösning är Annetorps-
magasinet i västra Malmö som är ett fördröjnings-
magasin för dagvatten. Hit leds dagvattnet från 
bland annat Elinegård innan det leds vidare in i 
ledningar. Detta för att inte allt vatten ska gå in i 
ledningsnätet samtidigt och på så sätt riskera att 
översvämma källare, brädda i kanaler och 
överbelasta Sjölunda avloppsreningsverk, dit 
vattnet slutligen leds. Magasinet byggdes 
ursprungligen 1986. Under 2016-2017 byggdes 
magasinet om för att få plats med dagvattnet från 
nybebyggelsen i Elinegård, vars ledningar lades 
till och med 2018. Från botten upp till släntens 
krön rymmer magasinet nästan 20 000 m3 vatten.

Tillsammans gör vi plats för vattnet
Tillsammans gör vi plats för vattnet startade 2017 
men kom igång på allvar 2018. Arbetet finansieras 
av Malmös VA-taxa och bedrivs nära VA SYDs 
vanliga verksamhet, men bidrar med extra sats-
ningar som kräver resurser utöver vad som ryms i 
det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där  
VA SYD kan göra mer, testa nya arbetsmetoder, 
driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än 
vad som vanligtvis görs. Arbetet med att skyfalls-
säkra Malmö är inte gjort i en handvändning. Det 
tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att 
arbeta tillsammans, VA SYD, Malmö stad och alla 
som bor och verkar i staden, har vi större chans att 
lyckas. 

Under 2018 var det fokus på kommunikation som 
innefattade press- och mediearbete, föredrag hos 
villaföreningar, samarbeten med fastighetsbolag, 
besök hos och rådgivning till bostadsrättsfören-
ingar, deltagande på mässor, bygga upp en 
matnyttig och inspirerande webb och inte minst 
berätta om ekonomiska incitament. I samband 
med Vattenstämman i maj uppmärksammades 
arbetet och VA SYD fick pris med motiveringen 
”Tillsammans gör vi plats för vattnet – Informativt 
föredöme för att hjälpa fastighetsägare att ta sitt 
eget ansvar”. 

Väderradar på Dalby vattentorn för att 
förutspå skyfallen
Under sommaren 2018 testade VA SYD en väder-
radar på Dalby vattentorn. Radarn kan hjälpa till 
att analysera regnmoln och därmed förutspå 
skyfall och förebygga skador. Med hjälp av infor-
mationen kan VA SYD agera snabbare och styra 
ledningsnätet på ett mer effektivt sätt vid stora 
regn. Det leder i förlängningen till att VA SYD med 
radarns hjälp kan förhindra eller mildra effekterna 
av källaröversvämningar vid kraftiga regn och 
skyfall. Det kommer också att förbättra styrningen 
av pumpstationer och förvarningssystem till drift-
personal och externa aktörer som kommunerna. 

Efter sommarens provperiod pågår utvärdering av 
projektet. Rapport kommer i början av 2019 och 
om resultaten slår väl ut är tanken att installera en 
permanent väderradar inom VA SYDs verksam-
hetsområde under 2019. Väderradarprojektet är 
ett samarbete mellan VA SYD, LTH/Lunds Univer-
sitet, Sweden Water Research och SMHI. 

Burlöv Eslöv Lund Malmö

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Stopp (st/10 km) 0,00 0,12 0,00 0,12 0,02 0,00 0,00 0,03

Stopp (st/1000 serviser) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35

Antal stopp på dagvattenledningar
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VA SYD ansvarar för insamlingen av matav-
fall och restavfall i Burlöv och Malmö. Det 

omfattar upphandling och daglig drift gentemot 
entreprenörer och utveckling inom avfallshante-
ring. Insamlingen av avfall sker genom insam-
lingsentreprenader. VA SYD har fokus på att hitta 
hållbara lösningar som är funktionella i den täta, 
gröna staden. Här ställs vi inför utmaningar som 
innebär att ta hand om mer avfall på mindre yta i 
samklang med att övriga funktioner fungerar där 
människor bor och vistas. VA SYD är medlem i 
branschorganisationen Avfall Sverige och 
arbetar för att stödja Avfall Sveriges vision att 
”skapa en framtid utan avfall där jordens 
resurser sparas, inget onödigt konsumeras och 
där allt kommer till optimal nytta”. 

Vi samlar in hushållsavfallet 
i Burlöv och Malmö

Hållbara Sorgenfri i Malmö kräver nytänk 
kring avfallshanteringen
VA SYD samarbetar med både staden och entre-
prenörer för att bidra till att kvarteret Spårvägen 
på Sorgenfri blir ett föredöme för en hållbar 
stadsutveckling. Här utrustas alla bostäder med 
avfallskvarnar i diskbänkarna som kan mala ner 
matavfallet som samlas i underjordiska tankar. 
VA SYD ser därefter till att slambilar transporterar 
iväg matavfallet som sedan omvandlas till biogas 
till bussar och bilar samt till biogödsel. En annan 
lösning är att ha fastighetsnära källsorterings-
stationer mellan fastigheterna istället för på 
gårdarna, för att de ska kunna samutnyttjas av 
flera hus. Allt för att underlätta för boende att 
enkelt kunna sortera sitt avfall på ett effektivt 
sätt.

Målet nått, nu skiftar vi fokus
Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall 
i Malmö och Burlöv nåddes under oktober 2018. 
Med målet uppfyllt är det dags att ändra fokus 
och istället börja prata om matsvinn, för nästan 
hälften av det som slängs är mat som hade 
kunnat ätas. 

Många hushåll köper mer än de kan använda 
och är dåliga på att ta hand om resterna. Även 
livsmedelsindustrin, butiker, storkök och restau-
ranger slänger mycket mat, men hushållen står 
för den största delen. En familj på fyra personer 
slänger cirka 1 kg matavfall om dagen och det 
kastas cirka 940 000 ton mat varje år i Sverige. 
Ur ett globalt perspektiv är det en tredjedel av 
all mat som odlas och produceras som slängs. 
FNs hållbarhetsmål siktar på en minskning av 
matsvinnet med 50% till 2030. Produktion av 
mat ger miljöpåverkan på flera olika områden 
och att minska matsvinnet innebär en minskad 
miljöpåverkan genom lägre energianvändning, 
råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, 
transport och hantering av livsmedel. 

VA SYDs matsvinnskampanj pågick under 
senhösten med reklamfilm om matsvinn på bio 
och med Hemköpt, ditt närmaste närlivs på 
busskurerna i Malmö och Burlöv.

Insamlad mängd avfall (tusen ton)
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Resterkocken minskar matsvinnet och  
vinner priser
Kampanjen Resterkocken fortsatte under 2018. 
Kampanjen togs fram 2017 av Sysav och dess  
14 ägarkommuner och riktar sig till barn och 
ungdomar i årskurs 4–9 i södra Skåne. Den går ut 
på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film 
eller text. Under 2018 var det dags igen att kora 
en ny Resterkock och ännu fler bidrag kom in. I 
december utsågs en klass på Sofielundsskolan i 
Malmö som vinnare. Förutom att nå ut till fler  

lyckades även kampanjen Resterkocken ta en 
delad andraplats i titeln Europas bästa projekt i 
den europeiska tävlingen Europa Minskar Avfallet-
veckan. 

Andel utsorterat matavfall

Helårsmängd i förhållande till uppskattad 
total mängd för respektive år.

2018 2017 2016
Restavfall 203 208 212

Matavfall 42 42 41

Insamlad mängd avfall i kilo per invånare

Avfall hämtat vid fastighet, befolkningsstatistik SCB från 1 november varje år.

Om mängden insamlat avfall 
Mängden insamlat matavfall har ökat de senaste åren, 
samtidigt som mängden restavfall har minskat. 
Dessutom följs den här siffran upp månadsvis och 
under 2018 uppnåddes målet 50% en gång och det 
var under oktober månad. 
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Om våra ledare och medarbetare

På VA SYD arbetar vi aktivt för att vara en öppen och inkluderande organisation där medarbetare trivs, 
mår bra och bidrar till helheten. 2018 blev VA SYD ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär 

att VA SYD uppfattas som en bra arbetsplats av våra medarbetare. För att klara vårt uppdrag även i  
framtiden vill vi knyta till oss medarbetare som speglar den omvärld vi verkar i. 

5 10

155

232

402

Total personalstyrka

Kvinnor     Män

Yttre ring tillsvidareanställda.  
Inre ring visstidsanställda. 
Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. 

Förtroendeindex VA SYD
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VA SYD är ett certifierat Great Place to Work®
Under flera år har VA SYD haft som resultatmål att 
sträva mot ett förtroendeindex på minst 70% då vi 
är övertygade om att det hjälper oss att attrahera 
och behålla kompetenta medarbetare.  

Via den årliga medarbetarundersökningen svarar 
medarbetarna på hur VA SYD upplevs som 
arbetsgivare och ger oss ett förtroendeindex. 
Medarbetarundersökningen från Great Place To 
Work® har genomförts sedan 2015 och 2018 
hamnade förtroendeindexet på 73%.  

Medarbetarundersökningens resultat är ett viktigt 
underlag för de ständiga förbättringar som krävs 
för att utveckla vårt arbetsgivarerbjudande ytterli-
gare. Undersökningen erbjuder dessutom stöd 
för att arbeta verksamhetsutvecklande. Årligen 
gör organisationen olika strategiska insatser som 
ska leda till praktiska förändringar på avdelnings- 
och enhetsnivå. 

Under 2018 blev VA SYD ett certifierat Great Place 
To Work®. För att bli certifierade som en bra 
arbetsgivare av Great Place To Work® krävs dels 
ett högt förtroendeindex i medarbetarundersök-
ningen och dels ett bra arbetsgivarerbjudande 
som beskriver hur arbetsgivaren arbetar med att 
skapa en riktigt bra arbetsplats. Certifieringen 
grundar sig till största delen, två tredjedelar, i det 
förtroendeindex som mäts i medarbetarundersök-
ningen. 

VA SYDs arbetsgivarvarumärke är viktigt för 
att attrahera och behålla medarbetare
VA SYD är en värderingdriven arbetsgivare som 
värnar om miljön. Vi vill skapa utrymme för utveck-
ling och erbjuder spännande utmaningar för våra 
medarbetare – där vi lyfter fram spetskompetens 
och alternativa karriärvägar. Och vi arbetar hårt 
för ett hållbart samhälle. På alla nivåer i organisa-
tionen. 

Att samla alla medarbetare på den årliga VA SYD-
dagen skapar värde för hela organisationens 
samarbete och vi-känsla. Under 2018 pågick ett 
stort arbete med att ta fram nya mål och VA SYD-
dagen i oktober hade temat Nu har vi mål - nu ska 
vi nå i mål! och innehöll både stora och små work-
shops, inspirationsföreläsningar och berättelsen 
om att VA SYD nu funnits i 10 år.  

Ett hållbart samhälle bygger på öppenhet och alla 
människors lika värde. Därför är det en självklarhet 
för VA SYD att ta ställning och visa för både nuva-
rande och framtida kollegor att VA SYD står upp 
för mänskliga rättigheter. I juni 2018 deltog därför 
VA SYD i Malmö Prides parad och valde att sponsra 
Lundapride med vattenkranar på området och 
synas i deras material. En respektfull arbetsplats 
får vi bara om vi ständigt arbetar med oss själva, 
våra egna attityder och beteenden. VA SYD har 
även policys kring diskriminering, kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier samt 
alkohol och drogpolicy som tydliggör hur vi ska 
bete oss mot varandra.
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Andel tillsvidareanställda medarbetare  
med utländsk och svensk bakgrund

84%

16%

Utländsk bakgrund: Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda 
föräldrar. Svensk bakgrund: Inrikes född med en inrikes och en utrikes 
född förälder eller inrikes född med två inrikes födda föräldrar. 
Statistik från SCB

Utländsk     Svensk

Ingen betydlig förändring (<1%) i 
andelen sedan 2013, trots att 
antalet medarbetare fortsätter öka.

Konkurrensen om arbetskraften ökar 
Sedan tidigare visar statistik från branschorgani-
sationen Svenskt Vatten att 78% av VA-branschens 
aktörer upplever att det är svårt att rekrytera 
nyckelkompetenser som till exempel ingenjörer, 
projektörer och driftspersonal i dagsläget. 
Behovet av nyrekrytering är också stort de 
kommande 10 åren. Arbetet med arbetsgivar-
varumärket är en nyckelfråga för att lyckas  
rekrytera framgångsrik. De vi möter i rekryterings- 
processer nämner ofta VA SYDs miljöuppdrag 
och värdegrund som viktiga förutsättningar för 
att söka sig hit, men också möjligheten till flexi-
bilitet och bra balans mellan arbete och fritid. 

Andel tillsvidareanställda som börjat eller slutat av 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda (31 dec respektive år). 
Diagrammet visar utvecklingen i vår organisation och vår 
expanderande verksamhet. 
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Locka yngre att söka sig till vår bransch
VA SYD arbetar även med att göra unga vuxna 
och ungdomar nyfikna på VA SYD för att attrahera 
kommande generationer att söka sig till vår 
bransch. VA SYD möter ungdomar på högstadiet 
genom att erbjuda verklighetsförankrade mate-
matikövningar och var under året närvarande 
hela vägen ut i klassrum i alla våra medlems-
kommuner. Eleverna fick både höra om olika 
yrkesroller på VA SYD samtidigt som de fick lösa 
matematiktal som bygger på vår vardag. Förutom 
att hälsa på ute i skolor bjuder VA SYD in skol-
elever både på studiebesök på ett avlopps-
reningsverk och till vår pedagogiska verksamhet 
på Kretseum. Skoleleverna får då inblick i vår 
bransch, vilken roll vi har i samhället och vad vi 
arbetar med.

VA SYD deltar årligen på flertalet arbetsmarknads- 
dagar gentemot ingenjörsstudenter på LTH i 
Lund. För VA SYD är det också angeläget att 
erbjuda studenter kvalificerade sommarjobb. Via 
våra karriärssidor på Facebook och LinkedIn når 
VA SYD fler jobbsökande och andra intresserade 
av vår bransch för att berätta om de yrken och 
lediga tjänster som finns. 

Arbetsmiljö och hälsa är alltid aktuellt
På VA SYD är arbetsmiljön i ständig fokus, då det 
är avgörande för såväl säkerhet, trivsel som 
arbetsprestation. Under 2018 genomfördes flera 
aktiviteter för alla medarbetare kring gemen-
samma hälsoaktiviteter, bland annat motions-
utmaningar och körsång på arbetsplatsen. 

Samtliga chefer och skyddsombud gick en 
gemensam arbetsmiljöutbildning under hösten 
2018 för att öka kunskaperna i arbetsmiljö samt 
att skapa en bättre samsyn i arbetsmiljöarbetet 
på VA SYD.

2018 2017 2016
Sjukfrånvaro (%)* 3,68 3,39 3,51

Antal arbetsskador per 100 anställda 2,77 2,64 3,31

Arbetsskador och sjukfrånvaro

*Andel sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid

Ålder <30 30-50 >50
Nyanställda, varav: 9 34 12

kvinnor 5 16 6

män 4 18 6

Avgångar, varav: 2 15 15

kvinnor 2 4 3

män 0 11 12

Antal tillsvidareanställda medarbetare som börjat/slutat 
på VA SYD

253



Fler män än kvinnor inom vår 
driftorganisation
Två av personalkategorierna på VA SYD, drift-
personal och rörläggare, som tillsammans utgör 
29% av VA SYDs anställda, är kraftigt mansdomi-
nerande. Det är få kvinnliga sökande till dessa 
tjänster, i många fall finns det inga kvinnliga 
sökande alls. Det gör det svårt att få en jämn köns-
fördelning bland våra medarbetare. Under året 
har olika insatser gjorts för att stärka arbetsgivar-
varumärket för att göra arbete inom de mansdo-
minerade yrkesgrupperna attraktiva för kvinnliga 
sökande. Sedan VA SYD bildades har andelen 
kvinnor stadigt ökat från 31% till nuvarande 40%. 

Ledardagar
VA SYD samlar flera gånger per år alla chefer på 
gemensamma ledardagar. Syftet med ledar-
dagarna är att samtliga chefer på VA SYD ska få 
stöd i sitt ledarskap och tillsammans hitta vägen 
framåt mot målen. 2018 var den röda tråden  
VA SYDs mål som beslutades av förbundsfullmäk-
tige i april. Cheferna arbetade tillsammans för att 
få samsyn kring hur det gemensamma arbetet 
med en årlig verksamhetsstrategi ska bedrivas 
och vad den ska innehålla för att nå målen 2025 
och 2030.

Medellön för samtliga anställda
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Måluppfyllelse 2018

Här finner du en kortfattad redovisning av måluppfyllelsen gällande inriktningsmål och 
resultatmål i VA SYDs Affärsplan 2016-2019. Kommentarerna under resultatmålen är 
hämtade från vårt interna system för måluppföljning. Målen gäller till 2019-2020 men det 
är sista gången de redovisas i hållbarhetsredovisningen. Målen integreras med VA SYDs 
nya strategiska mål från och med 2019 och kommer att vara indikatorer till de nya målen  
under 2019. Avfallsplanens mål kommer att redovisas som tidigare i Avfallsplanen.  

Efter varje resultatmål ligger en graf som beskriver graden av måluppfyllelse fram till 
2018-12-31. 

RESULTATMÅL
Minst 80% av alla brandposter ska vara 
låsta senast vid utgången av 2019.

MÅLUPPFYLLELSE    28%

RESULTATMÅL
Samtliga vattenverk, reservoarer och tryck- 
stegringsstationer ska utrustas med skalskydd 
och larm samt ha tillgång till reservkraft senast 
vid utgången av 2019.

MÅLUPPFYLLELSE    50%

Alla anläggningar som har behov av reservkraft 
har antingen stationärt eller tillgång till mobilt 
reservkraft. 50% av anläggningarna har idag fullt 
skalskydd. 90 % anläggningarna uppskattas ha 
fullt skalskydd vid utgången av 2019.

Bokslut 2018-12-31

INRIKTNINGSMÅL  
TILLHANDAHÅLLA DRICKSVATTEN

Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för 
kommande generationer, där säkerheten för 
kvalitet och leverans ska öka.

Under det gångna året har ett antal vattenkiosker 
upprättats i våra hemkommuner. Syftet med att 
installera vattenkiosker är att bereda våra kunder 
möjlighet att hämta vatten ur ledningsnätet även 
efter att brandposterna låsts. Vattenkioskerna 
upprättas som en direkt konsekvens av beslutet 
att låsa 80% av brandposterna. Under 
kommande år, 2019, planeras låsning av brand-
posterna genomföras i full skala och målet 
förväntas fortsatt uppfyllas.

255



RESULTATMÅL
Genom ett aktivt uppströmsarbete ska minst 
50% av årlig mängd avvattnat slam kunna 
användas som en resurs för åkermark.

MÅLUPPFYLLELSE    100%

RESULTATMÅL
Energianvändningen vid avloppsreningsverken 
ska minska med 1% per år trots ökat antal 
anslutna personer. Uppföljning kommer att ske 
utifrån 2016 års krav på rening.

MÅLUPPFYLLELSE    0%

INRIKTNINGSMÅL  
TA HAND OM AVLOPPSVATTEN

Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett 
miljömässigt sätt, där störningar och föro-
reningar minimeras.

Januari till december 2018 var 84% av slammet 
godkänd av REVAQ för åkermarksspridning. 

Energianvändningen har ej minskat utan ökat 
med totalt 1% jämfört med 2016 (KWh/pe) 
Sjölunda, Källby och Klagshamn har ökat något. 
Källby & Sjölunda 2% och Klagshamn 5,5%. 
Ellinge har minskat sin energiförbrukning med 
12% genom satsning på nya blåsmaskiner som 
har minskat elförbrukningen främst genom att 
effektivisera biosteget så att utjämnings-
bassängen kunnat optimeras och köras mindre. 
Detta tillsammans med utbyte av äldre belysning 
till LED-armeraturer utomhus och invändigt har 
uppnått det goda resultatet på Ellinge trots  
motsvarande belastning (marginellt ökad). 

RESULTATMÅL
Vid utgången av 2019 ska skyfalls/översvämnings- 
planer vara upprättade i samtliga medlems-
kommuner. VA SYD ska i nära samarbete med 
kommunerna verka för detta.

MÅLUPPFYLLELSE    70%

RESULTATMÅL
Vid utgången av 2019 ska dagvattenstrategier 
vara upprättade i samtliga medlemskommuner. 
VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna 
verka för detta.

MÅLUPPFYLLELSE    90%

En uppdatering planeras att göras av befintlig 
dagvattenstrategi för Malmö stad. Lunds dag-
vattenstrategi antogs 2013. Under 2017/2018 
gjordes en uppdatering av strategin som då 
också kompletterats med en handlingsplan. 
Under 2018 antogs den nya dagvattenplanen  
för Lunds kommun.

Dagvattenstrategi för Burlövs kommun antogs 
2015. Arbetet med att ta fram en gemensam 
dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs 
kommun pågår som ett gemensamt projekt 
mellan VA SYD och Eslövs kommun. Ett färdigt 
förslag från verksamheten kommer att presen-
teras i slutet av 2019. Arbetet med att ta fram en 
regnplan, som inkluderar både dagvatten och 
översvämningar, pågår som ett gemensamt 
projekt mellan VA SYD och Eslövs kommun. Ett 
färdigt förslag från verksamheten kommer att 
presenteras i slutet av 2019.

INRIKTNINGSMÅL 
TA HAND OM DAGVATTEN

Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt 
hållbart och säkert sätt, till skydd för både 
människor och miljö, samt användas som en 
resurs i stadsmiljön.

En strategi för Malmös skyfallsarbete antogs 
under 2017 och handlingsplanen för arbetet 
antogs politiskt under hösten 2018. Lunds över-
svämningsplan antogs politiskt 2018. Arbetet 
med att ta fram en gemensam dagvatten- och 
översvämningsplan för Eslövs kommun pågår 
som ett gemensamt projekt mellan VA SYD och 
Eslövs kommun. Ett färdigt förslag från verksam-
heten kommer att presenteras i slutet av 2019.
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RESULTATMÅL
VA SYD ska årligen driva och medverka i minst  
20 stycken innovations- och utvecklingsprojekt 
inom områdena miljö och klimatanpassning.

MÅLUPPFYLLELSE    100%

INRIKTNINGSMÅL UTVECKLING

VA SYD ska ständigt utvecklas och förbättras.

VA SYD har sedan 2016 då målet fastställdes 
kontinuerligt drivit och medverkat i klart fler än  
20 forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
områdena miljö och klimatanpassning. Det stora 
flertalet har skett med hjälp av extern finansiering 
och i samarbete med universitet, forskningsinstitut 
eller andra aktörer inom branschen.

RESULTATMÅL
VA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 
uppnå ett förtroendeindex på minst 70 %.

MÅLUPPFYLLELSE    100%

INRIKTNINGSMÅL PERSONAL

VA SYD ska vara en attraktiv arbetsplats som  
är utvecklande och stimulerande för medar-
betarna där verksamheten präglas av vår 
värdegrund och där kompetens och kreativitet 
tas till vara.

2018 års mätning av medarbetarupplevelsen samt 
redogörelse för VA SYDs arbetsgivarerbjudande 
resulterade i att VA SYD blev ett Great Place to 
Work certifierat kommunalförbund. Förtroende-
indexet var 73%.

RESULTATMÅL
Vid utgången av 2019 ska 80% av våra kunder 
ha förtroende för VA SYD.

MÅLUPPFYLLELSE   79%

RESULTATMÅL
Vid utgången av 2019 ska 80% av våra kunder 
uppfatta VA SYD som en aktiv miljöaktör. 

MÅLUPPFYLLELSE    86%

INRIKTNINGSMÅL KUND

VA SYD ska på ett förtroendeingivande sätt 
möta kundens behov och förväntningar på 
leveranssäkerhet, kvalitet och service. Genom 
vår kommunikation vill vi uppmuntra våra 
kunder att göra rätt miljöval i vardagen.

Kundundersökning visade vid årets slut att 63% 
av våra kunder kände förtroende för VA SYD.

Kundundersökning visade vid årets slut att 69% 
av våra kunder uppfattade VA SYD som en aktiv 
miljöaktör.
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RESULTATMÅL
Andelen beslutade investeringsprojekt ska 
genomföras till minst 90% enligt beslutad 
tidplan senast vid utgången av 2019.

MÅLUPPFYLLELSE    20%

Arbetet med förbättrade, effektivare modeller för 
ekonomisk uppföljning av bland annat invester-
ingsprojekt har varit pågående och beräknas att 
avslutas under 2019. Ett parallellt arbete har 
pågått med att skapa förutsättningar för att 
kunna mäta och presentera resultatet för detta 
mål. Vi kommer inte att nå detta mål vid 
utgången av 2019.

RESULTATMÅL
Förnyelsetakten ska vid utgången av 2019 vara 
högst 200 år för dricksvattenledningar och spill-
vattenförande ledningar samt 400 år för dag-
vattenförande ledningar baserat på ett rullande 
fyraårsmedelvärde.

MÅLUPPFYLLELSE    70%

RESULTATMÅL
Utvecklingen av medlemskommunernas 
VA-taxor (brukningsavgifter) ska ligga inom den 
undre (lägre) halvan för Sveriges kommuner för 
perioden 2016-2019.

MÅLUPPFYLLELSE    25%

Utvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor 
för åren 2016-2018, visar att tre av fyra medlems-
kommuner hamnar inom den övre (högre) halvan 
för Sveriges kommuner. Detta resultat tillsam-
mans med beslutade höjningar av VA-taxorna för 
2019, gör att vi inte kommer att nå detta mål för 
perioden 2016-2019.

Inrapportering av statistik kopplat till lednings-
nätsprojekt ändrades av VA SYD under 2018. 
Istället för att fortlöpande rapportera in nedlagda 
längder rapporteras längderna nu in då hela 
projektet är avslutat. Detta påverkar i viss mån de 
beräkningar som görs för 4-års medelvärde då 
viss statistik kan ha rapporterats in två gånger 
samtidigt som nedlagda ledningar i pågående 
projekt registreras först under 2019. Eftersom 
siffrorna ändå kan jämföras om det antas att 
projekten är jämt fördelade över året kan vi se att 
förnyelsen av spill – och dagvattenledningar varit 
mycket god och ökat med 47 respektive 30%. På 
dricksvattenledningar har förnyelsetakten gått 
ner ca 50% jämfört med 2017, detta beror på att 
vi historiskt sätt har haft en mycket hög prioritet 
gällande förnyelse av dricksvattenledningar 
jämfört med avloppsledningsnätet, men detta 
har under året nu börjat jämnas ut. Slutsatsen är 
att vi fram till 2018 håller en förnyelsetakt för 
spillvattenledningsnätet på 228 år, för dagvatten-
ledningsnätet på 374 år och för dricksvattenled-
ningsnätet på 265 år

INRIKTNINGSMÅL EKONOMI

VA SYDs verksamhet ska vara kostnadseffektiv 
med en långsiktig ekonomisk stabilitet och 
genomsyras av en god ekonomisk 
hushållning med fokus på miljöanpassade 
produkter och tjänster.
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MINSKADE AVFALLSMÄNGDER  
Avfallsmängderna ska ha minskat 2020 jämfört 
med 2015. Här redovisar vi (årligen) den totala 
mängden hushållsavfall per person och bryter 
särskilt ut mängden textil i restavfallet och 
matsvinnet per person.

ÖKAD ÅTERVINNING  
Andelen matavfall som utsorteras och 
behandlas biologiskt ska öka och mängden 
förpackningar och tidningar i restavfallet ska 
halveras till 2020 jämfört med 2015.

Trenden är en långsam minskning och det finns 
idag en större medvetenhet och ett samtal i 
samhället om konsumtion, matsvinn och åter-
bruk. Det skapar potential för att jobba med 
frågan. Ett dilemma inom området är att det idag 
inte finns ett bra system och en marknad för att ta 
hand om trasig textil. För VA SYD är fokus att 
skapa nätverk och samverkan för att kunna nå 
bättre effekter.

Avfallsverksamheten styrs av 11 mål i Avfalls-
planen fördelade på tre fokusområden. Avfalls-
planen gäller 2016-2020 och är politiskt 
beslutad i kommunfullmäktige i Burlöv och 
Malmö. För VA SYDs uppföljning av avfallsverk-
samheten har vi formulerat tre mål som redo-
visas i bokslutsrapporterna. Målen är utvalda för 
att de sammanfattar tre viktiga områden i avfalls-
planen, de är mätbara och har dessutom mycket 
tydliga kopplingar till övriga mål i affärsplanen 
– t ex målen kring att vara en aktiv miljöaktör och
vinna kundernas förtroende. Mätbara resultat
slutredovisas i avfallsplanen.

I oktober nåddes målet om att minst 50% av 
matavfallet sorteras. 96% av villakunderna har 
tackat ja till full sortering på fastigheten, som 
införs 2019, vilket är över förväntan. Samhälls-
trenden är en ökad medvetenhet om både 
återvinning och återbruk, men det krävs ökad 
samverkan mellan aktörer för att lyckas nå målet 

INRIKTNINGSMÅL

TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL

Vi ska verka för att avfallsmängden minskar, 
sorteringsgraden ökar samt att miljönytta  
prioriteras.

HÅLLBAR HANTERING 
2020 är intressenternas förtroende för 
avfallskedjan större än 2016 och andelen 
kundreklamationer minst lika låg som 2015.

Målet handlar om kvaliteten på de tjänster som vi 
utför. Klarar vi vårt uppdrag, är tydliga i vad våra 
kunder kan förvänta sig av oss och förmedlar vad 
vi förväntar oss av våra kunder, kommer förtro-
endet att öka. Vi har idag ett gott resultat inom 
detta område med låga reklamationsnivåer,  
fortsatt under 1%, men det är viktigt att vi behåller 
detta och arbetar för att ytterligare öka förtro-
endet. Utan kunders förtroende når vi inte heller 
våra övriga mål. Exempel på insatser är att vi till-
sammans med våra entreprenörer aktivt jobbar 
på att lösa hämtställen som har många avvikelser. 
Vi identifierar och åtgärdar fel i abonnemangs-
registret och tillsammans med entreprenörerna 
arbetar vi med att förbättra våra hämtställen för 
att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi informerar våra 
kunder om avfallsfrågor i Hållbart.

till 2020. 2018 startade konceptutveckling av hur 
VA SYD kan jobba med kommunala förvaltningar 
och fastighetsägare till flerbostadshus. Det 
kommer göra det möjligt att jobba systematiskt 
och med kraft för att tillsammans öka återvin-
ningen. Detta är ett av fokusområdena 
kommande år.
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I april 2018 lades det ner en matavfallstank i kvarteret 
Spårvägen på Sorgenfri i Malmö. När området är färdig-
byggt kommer matavfall från ca 900 lägenheter samlas 
upp i tanken som kommer att tömmas regelbundet med 
slamsugningsbil. Alla lägenheter i området har matavfalls-
kvarnar installerade i sina kök och husen har separata 
köksstammar. Matavfallsslammet rinner i självfallsledningar 
till avskiljartanken, där matavfallet sedimenterar i första 
facket, fettet flyter upp i andra facket och vattnet rinner 
sedan vidare till spillvattennätet. Avskiljartanken har ett 
slamfack på 12m3 och ett fettfack på ca 10m3.
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Förvaltningsberättelse

VA SYDs styrelse och förbundsdirektör avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-
01-01 till 2018-12-31.

Ekonomi 
VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgo-
doser behovet av att redovisa ekonomin både 
för den juridiska personen VA SYD och för varje 
medlemskommun, eftersom varje kommun ska 
ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dess-
utom vara utformad så att nya medlemskom-
muner enkelt kan läggas till. 

I våra gemensamma redovisningsprinciper har 
utgångspunkten varit de regelverk som reglerar 
VA SYDs ekonomiska redovisning. Dessa är 
lagen om vattentjänster, kommunal redovis-
ningslag samt rekommendationer från RKR 
(Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt 
Vatten i deras skrift Ekonomisk redovisning för 
VA-branschen. 

Det ska vara tydligt för framtida medlemskom-
muner vilka principer VA SYD arbetar efter. 

Följande redovisningsprinciper bör förtydligas: 
Anläggningsavgifterna betraktas som en förut-
betald intäkt som successivt intäktsförs i samma 
takt som den tillgång den bidragit till att finan-
siera skrivs av. Periodisering av anläggnings-
avgiften görs i likhet med avskrivningstiden för 
VA-ledningar. 

För Burlöv intäktsförs två procent av anlägg-
ningsavgifterna från och med 2011 och reste-
rande belopp redovisas som en förutbetald 
intäkt. 

För Eslöv intäktsförs två procent av anläggnings-
avgifterna från och med 2009 och resterande 
belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 

För Lund intäktsförs två procent av anläggnings-
avgifterna från och med 2008 och resterande 
belopp redovisas som en förutbetald intäkt. 

För Malmö intäktsförs två procent av anlägg-
ningsavgifterna från och med 1997 och reste-
rande belopp redovisas som en förutbetald 
intäkt. 

Verksamhetens överskott/underskott ska åter-
föras/återhämtas inom tre år. När avgifterna 
överstiger kostnaderna ska dessa särredovisas i 
balansräkningen under gruppen upplupna kost-
nader och förutbetalda intäkter. 

Avsättningen ska betraktas som en långfristig 
skuld. Denna långfristiga skuld ska användas så 
att den kommer till nytta för abonnenterna. Till 
exempel kan den användas till att genomföra 
särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som 
annars skulle inneburit en taxeökning eller täcka 
avskrivningar för investeringar som kommer 
hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år 
finnas en plan för vilka åtgärder som ska täckas 
via upplösning av avsättningen. 

Långfristig upplåning gör varje kommun hos 
finansavdelningen i sin hemkommun. 

Kreditivränta belastar från och med 2010 inves-
teringsprojekt under byggtiden och fram till och 
med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan 
utgörs av genomsnittlig ränta genom generella 
lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för 
anläggningens anskaffning. Kreditivräntan 
beräknas på bokfört upparbetat belopp vid 
respektive månads utgång. 

Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av 
en investering i den mån den är direkt hänförlig 
till investeringen som sådan. Med direkt 
hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt 
kopplad till investeringen som sådan, till 
exempel gäller detta projektering och arbete 
med ritningar, kalkylering, arbetsledning under 
byggnation etc. 
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Forskning och utveckling 
VA SYD är med Sydvatten och NSVA ägare till 
det gemensamma forskningsbolaget Sweden 
Water Research AB. Verksamheten presenteras 
på bolagets webbplats samt i dess årsredovis-
ning. Ett nytt aktieägaravtal har antagits där 
aktieägarna under varje räkenskapsår ska 
proportionerligt finansiera ett maximalt belopp 
enligt fördelningsnyckel i aktieägaravtalet. 
Under 2018 uppgår VA SYDs andel till 5 822 Tkr. 
Den del som vid bokslutet understiger de avta-
lade procentsatserna ska anges som ansvarsför-
bindelse hos respektive aktieägare och översti-
gande ska minska ansvarsförbindelsen. Bolaget 
har rätt till finansiering enligt avtalet och denna 
rätt ska finnas upp till tre år. VA SYDs andel av 
ansvarsförbindelse gällande 2018 är 1 098 Tkr 

Fördelning av gemensamma  
intäkter/kostnader 
VA SYD har en modell för att fördela gemen-
samma intäkter/kostnader mellan kollektiven. 
Intäkter som fördelas kommer till största delen 
från laboratorieverksamheten. Kostnader som 
fördelas är samtliga personalkostnader utom 
direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. 
Även övriga gemensamma kostnader som till 
exempel ledningsstöd, IT, information, kundser-
vice, ekonomi, fakturering, HR och kapitalkost-
nader för gemensamma investeringar fördelas. 
Totalt att fördela för 2018 uppgår till 294 Mkr 
varav 216 Mkr är personalkostnader. 

Taxan för brukningsavgifter 
Burlöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 
2018 med 1,0% 

Eslöv: höjde taxan för brukningsavgifter inför 
2018 med 4,0%

Lund: höjde taxan för brukningsavgifter inför 
2018 med 11,8%

Malmö: höjde taxan för brukningsavgifter inför 
2018 med 2,5% 

Taxan för avfallsavgifter 
Avfall: sänkte taxan för avfallsavgifter inför 2018 
med 2,0% 

Årets resultat 
VA SYD redovisar ett noll resultat.  
Budgeterat resultat var ett underskott på 15,5 Mkr. 

Burlöv visar ett överskott på 1,4 Mkr.  
Budgeterat resultat var ett underskott på 2,2 Mkr. 

Eslöv visar ett underskott på 0,2 Mkr.  
Budgeterat resultat var ett underskott på 2,3 Mkr. 

Lund visar ett överskott på 4,0 Mkr.  
Budgeterat resultat var ett noll resultat.

Malmö visar ett underskott på 7,3 Mkr.  
Budgeterat resultat var ett underskott på 11,1 Mkr.

Avfall visar ett överskott på 2,0 Mkr.  
Budgeterat resultat var ett noll resultat. 

Analys av verksamhetens intäkter och 
kostnader (tkr) 
Analysen presenteras på nivåerna:

  VA SYD

  Vatten och avlopp Burlöv

  Vatten och avlopp Eslöv

  Vatten och avlopp Lund

  Vatten och avlopp Malmö

 Avfall 

Kommentarer görs för respektive kommun/
kollektiv och anges i miljontals kronor (Mkr).
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EKONOMISK REDOVISNING

VA SYD
Resultaträkning VA SYD

Belopp i tkr Not 2018 2017

Brukningsavgifter 782 213 747 053

Anläggningsavgifter 21 382 18 585

Avfallsavgifter 217 661 216 514

Övriga intäkter 73 589 75 360

Årets resultat 2 068 5 771

Totala intäkter 1 1 096 913 1 063 283

Personalkostnader -275 039 -241 742

Internfördelad tid 42 194 35 542

Summa personalkostnader 2,3 -232 845 -206 200

Övriga kostnader 4,5 -709 667 -705 089

Avskrivningar 7 -147 070 -139 619

Upplösning avsättning avskrivningar 8 18 080 19 055

Totala kostnader -1 071 502 -1 031 853

Nettokostnad 25 411 31 430
Finansiella intäkter 6 461 4 785

Finansiella kostnader -29 847 -30 243

Finansiella poster 9 -23 386 -25 458

Resultat efter finansiella poster 2 025 5 972
Avsättning -2 025 -5 972

Årets resultat 0 0

Årets resultat 
VA SYD redovisar ett nollresultat jämfört med ett 
överskott uppgående till 0,2 Mkr föregående år. 
Budgeterat resultat för året var ett underskott på 
15,5 Mkr. 

Över- och underskott för respektive år räknas fram 
enligt följande: Årets resultat i kategorin Totala 
intäkter (som visar årets VA-resultat) summeras 
med Resultat efter finansiella poster (som visar 
årets Avfalls resultat). 

Personalkostnader och gemensamma intäkter/ 
kostnader kommenteras nedan. Övriga intäkter 
och kostnader inklusive finansiella poster 
kommenteras under respektive kommun/kollektiv. 

Personalkostnader 
Personalkostnader totalt är 26,6 Mkr högre jämfört 
med föregående år. Delar av ökningen beror på 
högre pensionsfaktura från KPA Pension gällande 
engångspremier förmånsbestämd ålderspension. 
Förklaringen till dessa högre premier är att KPA 
Pension har nytt IT-system som beräknar prog-
noser på ett bättre sätt, tidigare har vissa förmåner 
varit för lågt beräknade, samt engångspremier för 
nyanställningar och avslutade anställningar. 
Engångspremierna från KPA Pension ökade med 
7,0 Mkr jämfört med föregående år till 8,0 Mkr för 
2018. 

Internfördelad tid, det vill säga tid som redovisas 
som en del av investeringar, har ökat med 6,7 Mkr 
jämfört med 2017. 

Medelantalet anställda under året uppgår till 397 
personer, varav 383 är tillsvidareanställda. Mot-
svarande siffra för 2017 var 379 personer, varav 
361 var tillsvidareanställda.
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Gemensamma intäkter/kostnader 
VA SYD har en modell för att fördela gemen-
samma intäkter/kostnader mellan kollektiven. 
Intäkter som fördelas kommer till största delen från 
laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas 
är samtliga personalkostnader utom direkta löne-
kostnader mot avfallsverksamheten. Även övriga 
gemensamma kostnader som till exempel 
ledningsstöd, IT, information, kundservice, 
ekonomi, fakturering, HR och kapitalkostnader för 
gemensamma investeringar fördelas. Totalt att 
fördela för 2018 uppgår till 294 Mkr varav 216 Mkr 
är personalkostnader. Fördelningen av gemen-
samma intäkter/kostnader redovisas under resp. 
intäkts- och kostnadskategori.  
VA SYD använder sig av fördelningsnycklar för att 
fördela ut gemensamma intäkter/kostnader på 
resp. kommun/kollektiv. 

Se kommentarer ovan avseende personal- 
kostnader. 

Övriga intäkter är 2,2 Mkr högre jämfört med 
2017. Det förklaras främst av en vidarefakturering 
av asfalteringskostnader under 2018. 

Övriga kostnader har sammanlagt ökat med  
6,4 Mkr jämfört med 2017. Det är främst konsult-

kostnader, kostnader för IT-utrustning samt forsk-
ningskostnader som ökat. 

Avskrivningarna uppgår till -14,4 Mkr, vilket är i 
nivå med föregående år. Investeringsgraden för 
gemensamma investeringar är 68% för året.  
Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/
investeringsbudget. 

Finansiella poster uppgår sammanlagt till -1,1 Mkr, 
vilket är i nivå med föregående år. 

Intern kontroll 
Krav på arbete med intern kontroll finns i kommunal- 
lagen och kontrollen utgör en central del i kvalitets- 
säkringen av alla kommunala verksamheter. 
Förbundsstyrelsen har yttersta ansvaret för att 
organisationen har en god intern kontroll. VA SYD 
tar årligen fram en intern kontrollplan och årligen 
görs en återrapportering till förbundsstyrelsen av 
de kontrollåtgärder som finns i internkontroll-
planen. Målsättningen är att få en övergripande 
uppfattning om viktiga risker och svagheter inom 
hela organisationen. 

Förbundsstyrelsen har godkänt det redovisade 
resultatet för intern kontrollplan 2018 och 
förslaget till interna kontrollplanen 2019.

Gemensamma intäkter/ kostnader

Belopp i tkr 2018 2017

Övriga intäkter 8 934 6 730

Personalkostnader -260 860 -230 325

Internfördelad tid 45 319 36 626

Summa personalkostnader -215 541 -193 699

Övriga kostnader -72 340 -65 931

Avskrivningar -14 425 -14 358

Finansiella intäkter 427 422

Finansiella kostnader -1 480 -1 439

TOTALT ATT FÖRDELA -294 425 -268 275
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Investeringar

Balanskravet 
VA SYD redovisar ett noll resultat. VA Burlöv,  
VA Lund och Avfall visar ett överskott för 2018.  
VA Eslöv och VA Malmö visar ett underskott för 
2018. VA Eslöv och VA Malmö kan avräkna under-
skotten mot tidigare års överskott. 

Detta innebär att VA SYD uppfyller kommunal-
lagens krav på ekonomi i balans. 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Den kommunala verksamheten ska genomsyras av 
en god ekonomisk hushållning i ett både kort- och 
långsiktigt perspektiv. Kännetecknande för en god 
ekonomisk hushållning är bland annat:

- att de löpande intäkterna täcker de löpande
kostnaderna

- att resultatet, sett över en längre period, är positivt

- att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt

Vidare ska kommunerna ange mål och riktlinjer 
som är av betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl 
ekonomi som verksamhet. 

Kommunalförbundet VA SYDs verksamhet har 
genomförts med god ekonomisk hushållning 
eftersom vi kan konstatera att:

- VA SYD redovisar ett resultat uppgående till 0,0 Mkr
och uppfyller därmed det lagstadgade kravet på
ekonomi i balans.

- VA SYD har sedan kommunalförbundet bildades
2008, uppvisat ett ackumulerat positivt resultat.
Se resultatredovisning nedan.

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Redovisat  

resultat VA SYD 43 201 29 747 -666 -38 305 43 937 -25 099 13 031 258 6 244 15 131

Investeringar VA SYD (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avfall 2 603 2 211
Avloppsvattenpumpning 23 749 17 972
Avloppsvattenrening 207 167 173 824
Bilar 30 0
Byggnader 2 457 1 034
Dricksvattendistribution 29 217 38 418
Dricksvattennätet 770 3 576
Ekonomisystem 0 0
Exploateringar 78 972 37 715
Fastighet Avloppsvatten 1 559 8 682
Fastighet Byggnad Mark 70 171 48 330
Fastighet Dricksvatten 697 22 190
Fastighet Installation 2 618 3 247
Fastighet Säkerhet 19 850 7 153
Förnyelse 77 551 83 443
Infrastruktur ledningsnät 35 157 23 685
Inventarier 3 818 0
IT- Infrastruktur 18 160 2 673
IT utveckling 938 1 063
Laboratoriet 1 809 1 654
Kretseum 0 213

-
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Gemensamma investeringar

IT-infrastruktur 
VA SYD har strategiskt valt att ha sin egen data-
tjänst, hantering och lagring i sina egna datacenter 
för att bibehålla kontroll, prestanda, flexibilitet och 
säkerhet. 

Förbättringsinvesteringar är nödvändiga i våra två 
datacenter för att möta efterfrågan på expansion 
och bemöta krav från vår omvärld kring bibehållen 
säkerhet, prestanda och tillgänglighet. Investe-
ringen handlar till huvudsak om utrustning inom 
områdena Nätsäkerhet, Servers samt Disklagring.

Rörnätsförbättringar 38 574 31 733
Rörnätsservice 8 945 698
Serviser 21 778 21 320
Systemutveckling 83 320
Telefoni 27 0
Vattenproduktion 10 338 5 089
VA-utbyggnad 11 387 774
Överförings- huvudvattenledn. 5 948 12 959

Totalsumma 674 373 549 978

VA SYD totalt 
Redovisade investeringar 2018 uppgår till 674 Mkr. 
Burlöv har ett utfall på 20,0 Mkr med en budget på 
22,1 Mkr. Eslöv har ett utfall på 78,0 Mkr med en 
budget på 115,1 Mkr. Lunds utfall uppgår till  
146,1 Mkr med en budget på 184,6 Mkr. Av 
utfallet avser 401 Mkr Malmö med en budget på 
416 Mkr. Avfall har ett utfall på 2,6 Mkr med en 
budget på 1,3 Mkr. Gemensamma investeringar 
har ett utfall på 26,7 Mkr med en budget på  
39,0 Mkr. 
 

De anläggningsavgifter som avser kundernas 
avgift för inkoppling till VA-nätet uppgick för 
Burlöv till 4,9 Mkr, Eslöv till 4,1 Mkr, för Lund till 
66,6 Mkr och för Malmö till 64,3 Mkr.

Investeringar gemensamt (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avloppsvattenrening 3 250 0
Bilar 30 0
Byggnader 0 889
Fastighet Installation 193 0
Inventarier 1 007 0
IT- Infrastruktur 18 160 2 673
IT utveckling 938 1 063
Laboratoriet 1 809 1 654
Rörnätsservice 1 172 0
Systemutveckling 83 320
Telefoni 27 0

Totalsumma 26 668 6 600
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EKONOMISK REDOVISNING

 Burlöv

Årets resultat 
Burlöv redovisar ett överskott uppgående till 1,4 Mkr 
jämfört med ett underskott uppgående till 0,1 Mkr 
föregående år. Budgeterat resultat för året var ett 
underskott på 2,2 Mkr. 
 
Verksamhetens intäkter 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, 
som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-
avgifter. Burlöv genomförde en höjning av bruk-
ningsavgifterna med 1,0% inför 2018 vilket 
motsvarar ca 0,3 Mkr i ökning av bruknings- 
avgifterna jämfört med 2017.  
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader har ökat med sammanlagt  
0,8 Mkr jämfört med 2017. 
 
Bland övriga kostnader är de största posterna 
kostnader för inköp av vatten, kostnader för  
transport och rening av avloppsvatten i Malmö 
(Sjölunda) samt reparation och underhåll av 
ledningar. 
 

Övriga kostnader har sammanlagt minskat med 
2,3 Mkr jämfört med 2017. Kostnader för reparation 
och underhåll av ledningar har minskat med 1,7 Mkr 
och entreprenadkostnaderna har minskat med  
0,8 Mkr.  
 
Nettoavskrivningarna uppgår till -3,0 Mkr, vilket är 
0,4 Mkr högre jämfört med 2017. Investerings-
graden är 91% för året. Investeringsgraden mäts 
som investeringsutfall/investeringsbudget.  
 
Finansiella poster 
Finansnetto uppgår till -0,7 Mkr för året. Detta är 
en ökning med 0,1 Mkr jämfört med föregående år.

Resultaträkning Burlöv

Belopp i tkr Not 2018 2017

Brukningsavgifter 32 801 32 487

Anläggningsavgifter 236 137

Övriga intäkter 547 463

Årets resultat -1 423 66

Totala intäkter 1 32 161 33 153

Personalkostnader -8 068 -7 114

Internfördelad tid 1 353 1 188

Summa personalkostnader -6 715 -5 926

Övriga kostnader -21 801 -24 113

Avskrivningar 7 -3 118 -2 566

Upplösning avsättning avskrivningar 121 10

Totala kostnader -31 513 -32 595

Nettokostnad 648 558

Finansiella intäkter 118 154

Finansiella kostnader -766 -712

Finansiella poster 9 -648 -558

Årets resultat 0 0
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Investeringar

Exploatering 
Villaområdet Trädgårdsbyn har färdigställts och 
utbyggnaden av första etappen för Kronetorps-
området har genomförts. 
 
Förnyelse 
Ledningar i Linnévägen har förnyats och området 
har även separerats. I samband med detta projekt 
valde även Burlövs kommun att asfaltera den tidi-
gare grusvägen. Vid anslutning till ledningar i 
Burlövsvägen visade det sig att dessa var i så 
dåligt skick att en sträcka även här fick förnyas.

Rörnätsservice 
Projekt kring vattenkiosker. Syftet med projektet  
är att VA SYD ska uppnå kraven i Livsmedels- 
verkets föreskrifter avseende att brandposter  
och spolposter ska vara försedda med lås. 

Eftersom det är många kunder som regelbundet 
använder brandpostnätet idag behöver vi bygga 
vattenkiosker för att möjliggöra tankning och 
därmed upprätthålla en fortsatt god kundnöjdhet.

Årskostnad för villa  
(typhus A)

Årskostnad för flerbostadshus 
(typhus B)

Burlöv, Klippan, 
Tranås, Skara,  
Gällivare, Timrå, 
Knivsta, Kramfors, 
Ljusdal

Jämförelse

Investeringar Burlöv (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avloppsvattenpumpning 1 732 842

Dricksvattendistribution 1 788 4 696

Exploateringar 6 543 8 255

Fastighet Byggnad Mark 0 244

Fastighet Säkerhet 598 0

Förnyelse 4 682 7 152

Infrastruktur ledningsnät 471 704

Rörnätsförbättringar 194 2 349

Rörnätsservice 3 069 79

Serviser 899 762

VA-utbyggnad 61 79

Överförings- huvudvattenledn. 0 12 121

Totalsumma 20 037 37 284
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EKONOMISK REDOVISNING

 Eslöv

Årets resultat 
Eslöv redovisar ett underskott uppgående till 0,2 Mkr 
jämfört med ett underskott uppgående till 3,5 Mkr 
föregående år. Budgeterat resultat för året var ett 
underskott på 2,3 Mkr. 

Veksamhetens intäkter 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, 
som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-
avgifter. Övriga intäkter består till största delen av 
ersättning från en storindustri i kommunen för 
rening av avloppsvatten samt försäljning av 
biogas. Eslöv genomförde en höjning av bruk-
ningsavgifterna med 4,0% inför 2018 vilket 
motsvarar ca 2,8 Mkr i ökning av bruknings- 
avgifterna jämfört med 2017. 
 
Övriga intäkter är 1,2 Mkr lägre än föregående år 
pga lägre fakturering till storindustri i kommunen. 
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader har ökat med sammanlagt  
1,8 Mkr jämfört med 2017. 
 

Bland övriga kostnader är de största posterna 
kostnader för inköp av vatten, elektricitet, repara-
tion och underhåll av ledningar samt entreprenad-
arbeten. 
Övriga kostnader har sammanlagt minskat med 
5,6 Mkr jämfört med 2017. 
Kostnader för reparation och underhåll av ledningar 
har minskat med 4,1 Mkr, kostnader för skade-
stånd har minskat med 2,9 Mkr medan kostnader 
för entreprenadarbeten har ökat med 1,4 Mkr. 
 
Avskrivningskostnaderna har ökat med 1,1 Mkr 
jämfört med 2017. Investeringsgraden är 68% för 
året. Investeringsgraden mäts som investerings-
utfall/investeringsbudget. 
 
Finansiella poster 
Finansnetto uppgår till -2,8 Mkr för året. Detta är 
en ökning med 0,4 Mkr jämfört med föregående år.

Resultaträkning Eslöv

Belopp i tkr Not 2018 2017

Brukningsavgifter 72 890 70 913

Anläggningsavgifter 795 714

Övriga intäkter 15 455 16 607

Årets resultat 209 3 491

Totala intäkter 1 89 349 91 725

Personalkostnader -23 179 -20 668

Internfördelad tid 4 100 3 396

Summa personalkostnader -19 079 -17 272

Övriga kostnader -53 057 -58 681

Avskrivningar 7 -14 436 -13 343

Upplösning avsättning avskrivningar 0 0

Totala kostnader -86 572 -89 296

Nettokostnad 2 777 2 429

Finansiella intäkter 794 779

Finansiella kostnader -3 571 -3 208

Finansiella poster 9 -2 777 -2 429

Årets resultat 0 0
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Investeringar

Avloppsvattenrening 
Ellinge ARV får en ny gallerstation. Det handlar om 
en totalrenovering, bland annat ny maskinell 
utrustning för hantering av inkommande vatten 
(mekanisk rensning), modernisering av elanlägg-
ningen samt modernisering och utbyggnad av 
fastigheten. Projektet har gått enligt tidsplanen.  
 
Dricksvattendistribution 
Örtofta tryckstegringsstation är nu i drift. Stationen 
gör det möjligt att förse Eslövs tätort med vatten 
söderifrån och innebär att staden nu har fått en 
andra inmatning. 
 
Förnyelse 
I samband med byggnation av ny tryckstegrings-
station på dricksvattennätet i syfte att trycksätta 
nätet norrifrån har ledningarna från Sydvattens 
ledning till vår nya station förnyats. Dricksvatten-
ledningarna i Torparevägen i Billinge, Mossavägen 
i Löberöd och Verkstadsvägen i Eslöv har förnyats. 
Samtliga projekt initierades på grund av flertalet 
läckor. 
 

Rörnätsförbättringar 
Ett område med kombinerat ledningsnät har sepa-
rerats i Löberöd. Arbetet omfattade halva Torg-
gatan, hela Järnvägsgatan samt mellanliggande 
sträcka i Hörbyvägen i Löberöd. Även omläggning 
av dricksvattenledningsnätet ingick på samma 
sträckor.  
 
I Per Håkansson väg och Hantverkarevägen i Eslöv 
genomfördes ett byte av kombinerade ledningar 
till helt verksamt duplikat system, i ett för övrigt 
separerat område som är drabbad av översväm-
ningar. Det ingick även förnyelse av dricksvatten-
ledningar. 
 
Överförings- huvudvattenledning 
Projektet Norra Eslöv har blivit försenat på grund 
av långa handläggningstider hos Lantmäteriet och 
för att ledningsrätten överklagades. Överklagandet 
har inneburit en försening på uppskattningsvis  
6 månader, entreprenadupphandlingen är därför 
ännu inte genomförd men planeras göras under 
våren 2019. 

Årskostnad för villa  
(typhus A)

Årskostnad för flerbostadshus 
(typhus B)

Karlshamn, Danderyd, 
Falköping, Nässjö, 
Katrineholm, Eslöv, 
Vallentuna, Värnamo, 
Mark

Jämförelse

Investeringar Eslöv (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avloppsvattenpumpning 498 300

Avloppsvattenrening 16 957 18 418

Dricksvattendistribution 12 707 22 398

Dricksvattennätet 479 1 457

Exploateringar 123 0

Fastighet Avloppsvatten 680 0

Fastighet Byggnad Mark 9 913 776

Fastighet Säkerhet 3 534 271

Förnyelse 12 744 8 087

Infrastruktur ledningsnät 0 154

Rörnätsförbättringar 12 025 3 639

Rörnätsservice 342 445

Serviser 2 045 2 487

Vattenproduktion 15 0

VA-utbyggnad 0 3

Överförings- huvudvattenledn. 5 944 821

Totalsumma 78 006 59 256
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EKONOMISK REDOVISNING

 Lund

Resultaträkning Lund

Belopp i tkr Not 2018 2017

Brukningsavgifter 182 459 164 454

Anläggningsavgifter 4 325 2 994

Övriga intäkter 4 030 6 389

Årets resultat -4 021 7 770

Totala intäkter 1 186 793 181 607

Personalkostnader -47 075 -43 443

Internfördelad tid 6 731 5 206

Summa personalkostnader -40 344 -38 237

Övriga kostnader -114 456 -112 669

Avskrivningar 7 -34 143 -32 407

Upplösning avsättning avskrivningar 9 170 9 930

Totala kostnader -179 773 -173 383

Nettokostnad 7 020 8 224

Finansiella intäkter 1 099 911

Finansiella kostnader -8 119 -9 135

Finansiella poster 9 -7 020 -8 224

Årets resultat 0 0

Årets resultat 
Lund redovisar ett överskott uppgående till 4,0 Mkr 
jämfört med ett underskott uppgående till 7,8 Mkr 
föregående år. Budgeterat resultat för året var ett 
nollresultat. 
 
Verksamhetens intäkter 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, 
som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-
avgifter. Övriga intäkter består till största delen av 
försäljning av rågas samt intäkter för värmeåtervin-
ning. Lund genomförde en höjning av bruknings-
avgifterna med 11,8% inför 2018 vilket motsvarar 
ca 19,4 Mkr i ökning av brukningsavgifterna 
jämfört med 2017.  
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader har ökat med sammanlagt  
2,1 Mkr jämfört med 2017. 
 
Bland övriga kostnader är de största posterna 
kostnader för inköp av vatten, reparation och 
underhåll av ledningar, elektricitet samt reparation 
och underhåll av maskiner/inventarier. Övriga 
kostnader har sammanlagt ökat med 1,8 Mkr 

jämfört med 2017. Kostnader för reparation och 
underhåll av ledningar har ökat med 4,0 Mkr,  
kostnader för fastigheter har ökat med 2,6 Mkr, 
kostnader för reparation och underhåll av 
maskiner har ökat med 1,2 Mkr samt kostnader för 
mätutrustning har ökat med 0,8 Mkr. Däremot har 
kostnader för entreprenadarbeten rörnät och 
övrigt minskat med 4,9 Mkr och kostnader för 
skadestånd har minskat med 4,0 Mkr.  
 
Nettoavskrivningar uppgår till -25,0 Mkr, vilket är 
2,5 Mkr högre jämfört med 2017. 
Investeringsgraden är 79% för året. Investerings-
graden mäts som investeringsutfall/investerings-
budget.

Finansiella poster 
Finansnetto uppgår till -7,0 Mkr för året. Detta är 
en minskning med 1,2 Mkr jämfört med föregå-
ende år. Kreditivräntan (under Finansiella intäkter) 
har ökat med 0,2 Mkr medan räntekostnader på 
lån (under Finansiella kostnader) har minskat med 
1,1 Mkr. Förklaringen är främst det fortsatt låga 
ränteläget vilket påverkar positivt både på befintliga 
lån som ska skrivas om samt nyupptagna lån.
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Investeringar

Årskostnad för villa  
(typhus A)

Årskostnad för flerbostadshus 
(typhus B)

Helsingborg,  
Gävle, Jönköping, 
Norrköping, Lund, 
Eskilstuna, Nacka, 
Borås, Umeå

Jämförelse

Investeringar Lund (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avloppsvattenpumpning 1 936 7 108

Avloppsvattenrening 28 484 4 625

Dricksvattendistribution 1 446 694

Dricksvattennätet 291 2 119

Exploateringar 27 714 5 331

Fastighet Avloppsvatten -46 371

Fastighet Dricksvatten 697 2 098

Fastighet Byggnad Mark 943 4 395

Fastighet Installation 1 595 727

Fastighet Säkerhet 2 627 20

Förnyelse 15 879 26 089

Infrastruktur ledningsnät 34 686 22 827

Rörnätsförbättringar 9 809 4 774

Rörnätsservice 2 667 105

Serviser 6 647 3 153

VA-utbyggnad 10 700 608

Överförings- huvudvattenledn. 1 7

Totalsumma 146 076 85 051

Avloppsvattenrening 
Under 2018 har rötningsprocessen på Källby ARV 
byggts om för att klara en högre belastning i 
befintliga volymer. Några punkter återstår i början 
av 2019 innan projektet kan avslutas. Under våren 
och sommaren genomfördes arbete med utbyte 
av blåsmaskiner för att göra luftningsprocessen 
mer driftsäker och minska energianvändningen på 
reningsverket. Under hösten påbörjas utbyte av ett 
av de två lågspänningsställverken på Källby för att 
driftsäkra kraftförsörjningen samt koppla in en 
reservkraftanläggning. Det är något försenat på 
grund av personalbrist hos entreprenören och 
förväntas avslutas i februari 2019. 
 
Exploatering 
Ett stort projekt med att bygga en större pump-
station som ska försörja stora delar av Brunns-
högsområdet har genomförts under året. 
Ledningsbyggande och flyttning av ledningar för 
projekt Hasslanda 3, som är ett verksamhets-
område i södra Lund har avslutats under året. 
 
Förnyelse 
Efter förra årets förnyelse har gatorna i projektet 
kring Hjortgatan återställts med sin ursprungliga 
gatsten. Vidare har avloppsledningar i delar av 
Sölvegatan förnyats med flexibla foder. Flera 

projekt har under året initierats av att andra aktörer 
utfört arbeten där vi gjort bedömningen att förnya 
ledningarna i samband med detta för att inte 
riskera läckor i ytor med nya ytskikt. Bland dessa 
kan nämnas området kring Vildandsvägen där 
ledningar nu ligger i privatmark efter ombyggnad. 
Ett annat projekt är Stora Södergatan som ingår i 
kommunens projekt Nordsydliga cykelstråket. 
 
Infrastruktur 
VA SYD har varit delaktig i projekt Spårväg Lund 
som handlar om att bygga ett cirka 6 kilometer 
långt dubbelspår mellan Lunds C och ESS i norra 
Lund. Från Clemenstorget fram till E22 har därför i 
princip hela VA-nätet lagts om eftersom ledning-
arna inte kan ligga kvar under spårvägen, delvis på 
grund av att ledningarna måste vara lätta att 
komma åt vid eventuella driftstörningar. Under 
2018 har arbetet löpt enligt planerna och 
sommaren 2019 ska hela arbetet vara färdigt. 
 
VA-utbyggnad 
Efter sommaren påbörjades byggskedet i Vomb-
projektet, som syftar till att förse Vombs by med 
kommunalt vatten och avlopp. Under hösten lades 
överföringsledningen mellan byn och Veberöd, 
och därefter påbörjades arbetet med att lägga 
ledningar inne i byn.
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EKONOMISK REDOVISNING

 Malmö

Resultaträkning Malmö

Belopp i tkr Not 2018 2017

Brukningsavgifter 494 063 479 199

Anläggningsavgifter 16 026 14 740

Övriga intäkter 53 557 51 901

Årets resultat 7 303 -5 556

Totala intäkter 1 570 949 540 284

Personalkostnader -173 020 -150 327

Internfördelad tid 29 259 25 059

Summa personalkostnader -143 761 -125 268

Övriga kostnader -329 000 -319 799

Avskrivningar 7 -94 178 -90 182

Upplösning avsättning avskrivningar 8 789 9 115

Totala kostnader -558 150 -526 134

Nettokostnad 12 799 14 150

Finansiella intäkter 4 396 2 885

Finansiella kostnader -17 195 -17 035

Finansiella poster 9 -12 799 -14 150

Årets resultat 0 0

Årets resultat 
Malmö redovisar ett underskott uppgående till  
7,3 Mkr jämfört med ett överskott uppgående till 
5,6 Mkr föregående år. Budgeterat resultat för året 
var ett underskott på 11,1 Mkr. 
 
Verksamhetens intäkter 
Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, 
som utgörs av brukningsavgifter och anläggnings-
avgifter. Övriga intäkter avser till största delen 
ersättningar från grannkommuner för rening av 
avloppsvatten, ersättning för drift av pumpsta-
tioner, ersättning för omhändertagande av fett och 
slam samt försäljning av biogas och spillvärme. 
Malmö genomförde en höjning av bruknings-
avgifterna med 2,5% inför 2018 vilket motsvarar  
ca 12,0 Mkr i ökning av brukningsavgifterna 
jämfört med 2017. Dessutom har intäkterna ökat 
på grund av antalet lägenheter i kommunen har 
blivit fler. 
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader har ökat med sammanlagt  
18,5 Mkr jämfört med 2017. Se kommentarer kring 
ökningen under personalkostnader VA SYD. 
 

Bland övriga kostnader är de största posterna 
kostnader för inköp av vatten, elektricitet, repara-
tion och underhåll av ledningar, reparation och 
underhåll av maskiner samt kemikalier. 
 
Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 9,2 Mkr 
jämfört med 2017. Kostnader för fastigheter har 
ökat med 6,1 Mkr varav cirka hälften av ökningen 
ligger på ventilationskostnader på Sjölunda. Kost-
nader för kemikalier har ökat med 2,3 Mkr. Kost-
nader som däremot har blivit lägre jämfört med 
2017 är kostnader för skadestånd som minskat 
med 2,8 Mkr. 
 
Nettoavskrivningar uppgår till -85,4 Mkr, vilket är 
4,3 Mkr högre jämfört med 2017. 
Investeringsgraden är 96% för året. Investerings-
graden mäts som investeringsutfall/investerings-
budget. 
 
Finansiella poster 
Finansnetto uppgår till -12,8 Mkr för året. Detta är 
en minskning med 1,4 Mkr jämfört med föregående 
år. Kreditivräntan (under Finansiella intäkter) har 
ökat med 1,5 Mkr medan räntekostnader på lån 
(under Finansiella kostnader) ligger på en oför-
ändrad nivå jämfört med 2017.
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Investeringar

Investeringar Malmö (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avloppsvattenpumpning 19 583 9 722

Avloppsvattenrening 158 475 150 781

Dricksvattendistribution 13 276 10 629

Exploateringar 44 597 24 129

Fastighet Avloppsvatten 925 8 311

Fastighet Dricksvatten 0 20 092

Fastighet Byggnad Mark 59 316 42 915

Fastighet Installation 830 2 520

Fastighet Säkerhet 13 091 6 861

Förnyelse 44 246 42 115

Inventarier 2 811 0

Rörnätsförbättringar 16 542 20 971

Rörnätsservice 1 695 69

Serviser 12 187 14 918

Byggnader 2 457 145

Kretseum 0 213

Vattenproduktion 10 323 5 089

VA-utbyggnad 626 85

Överförings- huvudvattenledn. 3 11

Totalsumma 400 983 359 576

Avloppsvattenrening 
Arbetet med ny inloppsbyggnad/ mekanisk rening 
på Sjölunda ARV går i stort enligt planen. 
Tidplanen har försenats något med anledning av 
ett rörbrott som uppstått på inkommande Rosendals- 
ledningen och den reperationstid det innebar. 
Byggnationen går nu in i sitt slutskede och instal-
lationer genomförs liksom förberedelser för 
inkoppling och driftsättning av anläggningen. 
 
Exploatering 
Ledningsläggning i Hyllie Boulevard har utförts 
under året. En tredje etapp av projekt Elinegård 
har också avslutats under året. Ett flertal exploate-
ringsprojekt inom projektet Limhamns Sjöstad har 
genomförts under året. I Tygelsjö har ett nytt villa-
område som heter Tygelsjö Gård färdigställts. De 
största delarna i projekt Nya Neptunigatan har 
genomförts under året. Projekt Stensåkern i Oxie 
har till största delen genomfört under året.  
 
Fastighet 
Kontorsbyggnaden på Sjölunda ARV är från 
60-talet och om- och tillbyggd flera gånger, men 
till slut sliten och omodern vilket medfört en dålig 
arbetsmiljö. Det befintliga laboratoriet var dess-

utom i behov av större ytor efter en centralisering 
och effektivisering av verksamheten. Nu har det 
skett en totalrenovering och ett nytt laboratorium 
har byggts. Den totala ombyggnadsytan är ca 
2200 kvm, nybyggnadsytan ca 550 kvm. Bygg-
naden är nu indelad i zoner av hygieniska skäl för 
att minimera risk för smittspridning från avlopps-
vattnet och byggnaden har lägre energianvänd-
ning och bättre inomhusklimat. Dessutom uppfyller 
den nu dagens krav på tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 
Förnyelse 
Samtliga ledningsslag i Södra förstadsgatan 
mellan Triangeln och Regementsgatan har 
förnyats. Förnyelsen har i mest möjliga mån gjort 
med schaktfria metoder för att störningen ska vara 
minimal för butiksägare och den stora mängd 
personer som rör sig längs detta stråk. Avlopps-
ledningarna i Per Albin Hanssons väg har förnyats 
med flexibla foder då ledningarna var i mindre bra 
skick samt att gatan ingår i Malmö stads belägg-
ningsprogram. Förnyelse av ledningar i Jägersro 
villastad har fortsatt och under 2018 färdigställdes 
Tränaregatan. 
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Årskostnad för villa  
(typhus A)

Årskostnad för flerbostadshus 
(typhus B)
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Rörnätsförbättringar 
VA SYD har utfört etapp 1 av separeringen i 
området som utgörs av Pärongatan, Apelgatan, 
Krikongatan och Körsbärsgatan. I etapp 1 har 
nedströms delar av Pärongatan och Apelgatan 
separerats. Där lades ny dagvattenledning och 
dricksvattenledning samt byte av alla serviser. Det 
gamla kombinerade avloppsledningsnätet var från 

1950- talet och i dåligt skick med svackor på både 
huvudledning och serviser. Problemet med brädd-
ning till Risebergabäcken och risken för källaröver-
svämningar kvarstår dock, om än i reducerad 
omfattning, till etapp 2 är klar. Efter etapp 2 blir 
den kombinerade ledningen en ren spillvatten-
ledning och kopplas helt bort från det kombinerade 
systemet. Etapp 2 planeras att åtgärdas år 2020.
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EKONOMISK REDOVISNING

 Avfall

Investeringar

Resultaträkning Avfall

Belopp i tkr Not 2018 2017

Avfallsavgifter 217 661 216 514

Totala intäkter 1 217 661 216 514

Personalkostnader -23 697 -20 190

Internfördelad tid 751 693

Summa personalkostnader -22 946 -19 497

Övriga kostnader -191 353 -189 827

Avskrivningar 7 -1 195 -1 121

Upplösning avsättning avskrivningar 0 0

Totala kostnader -215 494 -210 445

Nettokostnad 2 167 6 069

Finansiella intäkter 54 56

Finansiella kostnader -196 -153

Finansiella poster 9 -142 -97

Resultat efter finansiella poster 2 025 5 972

Avsättning -2 025 -5 972

Årets resultat 0 0

Årets resultat 
Avfall redovisar ett överskott uppgående till 2,0 Mkr 
jämfört med ett överskott uppgående till 6,0 Mkr 
föregående år. Budgeterat resultat för året var ett 
nollresultat. 
 
Verksamhetens intäkter 
Intäkterna består av uttag av avgifter från avfalls-
kollektivet. Avfall sänkte sin taxa med 2,0% inför 
2018 vilket motsvarar ca 4,3 Mkr i minskade 
intäkter jämfört med 2017. Dessutom har intäk-
terna ökat för avgifter kärltömning flerbostadshus 
och verksamheter på grund av fler abonnemang 
än beräknat. 
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader har ökat med sammanlagt  
3,4 Mkr jämfört med 2017.  
 

Bland övriga kostnader är de största posterna 
kostnader för renhållningsentreprenader, kostnader 
mot Sysav, inköp av kärl samt inköp av matavfalls-
påsar. Övriga kostnader har sammanlagt ökat med 
1,5 Mkr jämfört med 2017. Kostnader för inköp av 
kärl för restavfall har ökat med 1,0 Mkr och kostnader 
för konsulttjänster har ökat med 0,6 Mkr. 
 
Avskrivningskostnaderna har ökat med 0,1 Mkr 
jämfört med 2017.  
 
Finansiella poster 
Finansnetto uppgår till -0,1 Mkr för året. Detta är i 
nivå med 2017.

Investeringar Avfall (Belopp i tkr) Investeringar 2018 Investeringar 2017

Avfall 2 603 2 211

Totalsumma 2 603 2 211

Det pågår två projekt knutna till kvarteret Spår-
vägen på Sorgenfri i Malmö där vi testar ett nytt 
koncept som innebär att VA SYD tar ansvar för en 
helhetslösning för avfallet. Vi erbjuder kvartersnära 
insamling av restavfall samt förpackningar och 

tidningar i underjordiska behållare. Matavfallet 
samlas in med ett separat system från avfalls- 
kvarnar i köket till en gemensam tank. Ett av 
projekten avslutades under 2018 medan det andra 
kommer enligt prognos att avslutas under 2020.
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 Balansräkning
Balansräkning totalt

Belopp i tkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13 940 16 315

SUMMA IMMATERIELLA  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

7

 

13 940

 

16 315

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Verksamhetsfastigheter 2 682 009 2 483 700

Mark 20 000 20 000

Pågående investeringsprojekt 957 977 625 738

Maskiner 226 879 227 283

Inventarier 23 774 20 369

Byggnadsinventarier 116 682 118 645

Bilar och andra transportmedel 2 953 4 803

SUMMA MATERIELLA  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

7

 

4 030 274

 

3 500 538

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar i intresseföretag 10 17 17

Fordringar hos medlemskommuner 11 198 194 198 194

Andra långfristiga fordringar 12 17 716 18 946

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 215 927 217 157

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 260 141 3 734 010

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager 13 5 185 4 782

SUMMA lager 5 185 4 782

Kortfristiga fordringar 14

Kundfordringar 75 543 55 188

Fordran mervärdesskatt 17 536 4 852

Övriga fordringar 9 064 7 252

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 87 159 84 857

Summa kortfristiga fordringar 189 302 152 149

Kassa och bank 50 879 115 151

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 245 366 272 082

SUMMA TILLGÅNGAR 4 505 507 4 006 092
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Belopp i tkr Not 2018 2017

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
AVSÄTTNINGAR 15
Avsättningar för  pensioner 281 217

Avsättningar Avfall 20 933 18 907

SUMMA AVSÄTTNINGAR 21 214 19 124

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till medlemskommuner 16 2 706 211 2 353 088

Skuld VA-kollektiven 17 396 154 410 610

SUMMA Långfristiga skulder 3 102 365 2 763 698

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 182 460 140 582

Skulder till medlemskommuner 16 118 602 104 057

Personalens skatter och avgifter 8 744 8 176

Skuld mervärdesskatt 0 1 664

Övriga skulder 18 5 361 5 429

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 066 761 963 362

SUMMA Kortfristiga skulder 1 381 928 1 223 270

SUMMA SKULDER 4 484 293 3 986 968

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 505 507 4 006 092
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Finansieringsanalys
Belopp i tkr 2018 2017

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat -1 694 4 448
Justering för av- och nedskrivningar 147 070 139 619

Justering för kapitalvinster/förluster 0 0

Justering för pensionsavsättning 64 43

Justering för andra avsättningar 0 0

Justering för latent skatt 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0

(Nyemission, bokslutsdisp, övr korr EK) 0 0

Netto från löpande verksamhet 145 440 144 110

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar(-) -1 935 -2 871

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar(+) 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar(-) -672 496 -547 107

Försäljning av materiella anläggningstillgångar(+) 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar(-) 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar(+) 0 0

Netto från investeringsverksamhet -674 431 -549 978

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ökning av långfristiga skulder(+) 457 132 420 964

Minskning av långfristiga skulder(-) 0 0

Ökning av långfristiga fordringar(-) 0 0

Minskning av långfristiga fordringar(+) 1 230 698

Utdelningar(-) 0 0

Netto från finansieringsverksamhet 458 362 421 662

KAPITALBINDNING

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -37 153 -122

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager -404 -489

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 43 914 60 165

Netto från kapitalbindning 6 357 59 554

Årets kassaflöde -64 272 75 348

Likvida medel vid årets början enl balansräkningen 115 151 39 803

Likvida medel vid årets slut enl balansräkningen 50 879 115 151

Årets kassaflöde enligt balansräkningen -64 272 75 348
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Noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

VA SYD följer den kommunala redovisningslagen och de 
rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar. 
Lagen om vattentjänster är ytterligare ett styrande regelverk. VA SYD 
använder Svenskt Vattens skrift Ekonomisk redovisning för VA-
branschen som riktlinje. VA SYD tillämpar komponentavskrivningar 
på anläggningstillgångar.

NOT 1  VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Brukningsavgifter – Burlöv genomförde inför 2018 en taxejustering 
med 1,0%. Eslöv genomförde inför 2018 en taxejustering med 4,0%. 
Lund genomförde inför 2018 en taxejustering med 11,8%. Malmö 
genomförde inför 2018 en taxejustering med 2,5%.
Anläggningsavgifter - I enlighet med Svenskt Vattens direktiv 
periodiseras anläggningsavgiften så att 2,0% av årets 
anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga 
avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en 
förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med 2,0% per år. 
Avfallsavgifter – Avfall genomförde inför 2018 en sänkning av taxan 
med -2,0%.

Övriga intäkter – här redovisas till exempel intäkter för drift av 
pumpstationer, ersättning från grannkommuner för rening av 
avloppsvatten, ersättning för omhändertagande av fett och slam, 
försäljning av biogas och spillvärme samt intäkter från 
laboratorieverksamheten.
Årets resultat - redovisas enligt Svenskt Vattens normgivning som 
grundar sig i lagen om vattentjänster. Detta innebär att om resultatet 
är positivt minskas intäkterna och bokas upp som en förutbetald 
intäkt och tvärtom vid underskott.

NOT 2  PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna fördelas enligt följande:

Belopp i tkr 2018 2017
Direkta löner -161 814 -145 921

Sociala avgifter -61 425 -54 329

Övrigt -11 089 -11 814

Pensioner -23 596 -13 078

Övertid -5 068 -5 085

Beredskap -5 067 -4 727

Semesterlön -3 466 -3 261

Sjuklön -2 161 -2 039

Arvode till förtroendevalda -1 353 -1 488

Internfördelad Tid 42 194 35 542

Summa -232 845 -206 200

Sjukfrånvaro 2018 2017
Total sjukfrånvarotid i förhållande till 

sammanlagd ordinarie arbetstid

 

3,7%

 

3,4%

 - varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 

60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro

 

39,8%

 

39,5%

Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till 

sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor

 

3,5%

 

3,4%

Sjukfrånvarotid för män i förhållande till 

sammanlagd ordinarie arbetstid för män

 

3,8%

 

3,4%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år i 

förhållande till gruppens sammanlagda 

ordinarie arbetstid 

 

 

1,7%

 

 

1,6%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år i 

förhållande till gruppens sammanlagda 

ordinarie arbetstid 

 

 

2,9%

 

 

3,1%

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år- i 

förhållande till gruppens sammanlagda 

ordinarie arbetstid 

 

 

5,0%

 

 

4,1%

Medelantalet anställda uppgår till 397 (379) personer under året, 

fördelat på 159 (147) kvinnor och 238 (232) män.

NOT 3  PENSIONER

VA SYD har försäkrat hela sitt pensionsåtagande hos KPA Pension för 
anställd personal. Försäkringslösningen innebär att VA SYD 
fortlöpande betalar in premie och därmed gör en kontinuerlig 
avbetalning. VA SYD har gjort avsättningar för pensioner för 
förtroendevalda.

Belopp i tkr 2018 2017
Förtroendevalda 64 43

NOT 4  VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga kostnader av större vikt är:

Belopp i tkr 2018 2017
Inköp av vatten från Sydvatten -165 930 -164 871

Avgift för förbränning av avfall -88 013 -88 075

Renhållningsentreprenader -77 511 -77 238

Reparation och underhåll på ledningar 

och anordningar

-43 995 -44 841

Elektricitet -36 016 -38 078

Kemikalier -28 008 -24 862

Arrenden och hyror -26 327 -25 509

Reparation och underhåll maskiner, 

inventarier och utrustning

-25 982 -28 011

Entreprenadarbeten övriga -24 022 -25 420

Konsulttjänster -22 187 -18 064

Förbrukningsinventarier -18 036 -15 905

Kostnader för slamhantering -17 697 -18 747

NOT 5  LEASING

Förbundets fordonsvagnpark leasas från VW Finans, ALD, SEB, och 
Malmö Leasing AB (fd VISAB). Dessa leasingavtal klassificeras som 
operationella avtal. Leasingavtalen förfaller till betalning enligt 
följande:

Belopp i tkr 2018 2017
Inom ett år: -4 724 Tkr -3 421 Tkr

Senare än ett år men inom fem år: -10 141 Tkr  -5 968 Tkr

Senare än fem år:  -1 151 Tkr -113 Tkr

55 VA SYD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

282



NOT 6  FÖRDELADE GEMENSAMMA  

INTÄKTER/KOSTNADER

En stor del av VA SYDs kostnader avser gemensamma resurser och 
kan inte direkt kopplas till respektive kollektiv. Intäkter som fördelas 
kommer till största delen från laboratorieverksamheten och 
forskningsbolaget. Kostnader som fördelas är samtliga 
personalkostnader utom direkta lönekostnader mot 
avfallsverksamheten. Även övriga gemensamma kostnader som t ex 
ledningsstöd, IT, information, kundservice, ekonomi, fakturering, HR 
och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. Även 
en del verksamhetsrelaterade kostnader som i VA SYDs organisation 
blir svåra att skilja ut per kollektiv har fördelats. Till höger följer en 
specifikation av de gemensamma intäkterna/kostnaderna för 2018 
och 2017:

Burlöv

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets  

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB  

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0

Verksamhetsfastigheter 93 932 11 606 105 538 -13 495 -2 232 89 811

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

6 405

 

1 450

 

7 855

 

-1 140

 

-387

 

6 328

Summa 100 337 13 056 113 393 -14 635 -2 619 96 139

Avslutat 2018

Pågående arbeten 19 405 20 037 39 442 0 -13 056 26 386

Belopp i tkr 2018 2017
Övriga intäkter 8 934 6 730

Personalkostnader -260 860 -230 325

Internfördelad Tid 45 319 36 626

Summa Personalkostnader -215 541 -193 699

Övriga kostnader -72 340 -65 931

Avskrivningar -14 425 -14 358

Finansiella intäkter 427 422

Finansiella kostnader -1 480 -1 439

TOTALT ATT FÖRDELA -294 425 -268 275

NOT 7  AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

VA SYD tillämpar komponentavskrivningar på anläggningstillgångar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Kreditivräntan inräknas i tillgångens anskaffningsvärde om de är 
direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion och tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning. Anläggnings-
tillgångarna delas upp i komponenter som är betydande samt har skilda avskrivningstider. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningar påbörjas månaden efter aktivering. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Vid bestämning om ekonomisk livslängd följs rekommendationer från Sveriges Kommuner och landsting. 
Huvudsakligen används nedan angivna ekonomiska livslängder:

Verksamhetsfastigheter 20 - 50 år

Stomme, betongtak 50 år

Hiss, tegeltak 30 år

Byggnad utvändigt - fasad, fönster mm 25 år

Ventilationssystem kontor, mm 20 år

Ventilationssystem processbyggnader, mm 10 år

Byggnadsinventarier 10 - 30 år

Filter, rörgalleri mm 30 år

Ställverk, reservkraftsanläggning mm 20 år

Automatik 15 år

Säkerhetsinstallationer 10 år

Ledningsnät 50 år

Inventarier 3 - 10 år

Maskiner 5 - 20 år

Anläggningarnas anskaffningsvärde och avskrivningar specificeras nedan:
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Eslöv

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets 

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB  

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 4 489 47 4 536 -1 642 -687 2 207

Verksamhetsfastigheter 412 609 66 746 479 355 -156 166 -9 535 313 654

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

26 744

 

17 812

 

44 556

 

-7 412

 

-3 025

 

34 119

Summa 443 842 84 605 528 447 -165 220 -13 247 349 980

Avslutat 2018

Pågående arbeten 86 779 78 021 164 800 0 -84 604 80 196

Lund

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets 

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB  

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 1 401 0 1 401 -1 036 -20 346

Verksamhetsfastigheter 838 988 41 649 880 637 -238 271 -21 249 621 117

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

188 601

 

11 173

 

199 774

 

-109 446

 

-10 184

 

80 144

Summa 1 028 990 52 822 1 081 812 -348 753 -31 453 701 607

Avslutat 2018

Pågående arbeten 121 440 146 076 267 516 0 -52 822 214 694

Malmö

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets 

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB  

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 11 563 399 11 962 -9 722 -254 1 986

Verksamhetsfastigheter 2 640 481 169 718 2 810 199 -1 105 027 -57 156 1 648 016

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

510 791

 

13 521

 

524 312

 

-282 522

 

-27 901

 

213 890

Summa 3 162 835 183 638 3 346 473 -1 397 271 -85 311 1 863 892

Avslutat 2018

Pågående arbeten 383 140 400 982 784 122 0 -183 580 600 542

Avfall

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets 

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB  

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

0

 

4 000

 

4 000

 

0

 

-17

 

3 983

Summa 0 4 000 4 000 0 -17 3 983

Avslutat 2018

Pågående arbeten 4 172 2 603 6 775 0 -4 000 2 775

Gemensamt

Anläggningstyp 

Belopp i tkr

Ingående 

anskaffnings-

värde

Årets 

anskaffnings-

värde

Utgående 

anskaffnings-

värde

IB 

ackumulerade 

avskrivningar

Årets 

avskrivningar

Restvärde

Immateriella tillgångar 38 659 1 489 40 148 -27 396 -3 351 9 401

Verksamhetsfastigheter 41 713 500 42 213 -11 064 -1 738 29 411

Byggnadsinventarier, maskiner 

och inventarier

 

80 967

 

2 084

 

83 051

 

-41 890

 

-9 337

 

31 824

Summa 161 339 4 073 165 412 -80 350 -14 426 70 636

Avslutat 2018

Pågående arbeten 10 787 26 669 37 456 0 -4 072 33 384
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NOT 8  UPPLÖSNING AVSÄTTNING

Avsättningen kan ianspråktas till att täcka specifika kostnader som 
annars skulle ha inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för 
investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det finns inför 
varje år en beslutad plan för vilka åtgärder som ska täckas via 
upplösning av avsättningen. Årets upplösning, se not 15 och 17.

NOT 9 FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter består huvudsakligen av kreditivränta som 
belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med 
att anläggningen tas i bruk. När anläggningen aktiveras läggs 
kreditivräntan till anskaffningsvärdet för anläggningen. Finansiella 
kostnader består till största delen av ränta på lån som 
medlemskommunerna tar hos finansavdelningen i sin hemkommun. 
Malmö stad är VA SYDs bank avseende checkräkningskrediten. 
Beviljad kredit uppgår till 50 Mkr. Långfristig upplåning gör varje 
kommun hos finansavdelningen i hemkommunen. Förteckning över 
lån, se not 16.

NOT 10  AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Antal 

andelar

Kapital 

andel

Bokfört 

värde
Sweden Water Research AB 1 700 17 tkr 17 tkr

Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

Kapital- och röstandel uppgår till 33,33%.

NOT 11  FORDRINGAR HOS MEDLEMSKOMMUNER

Belopp i tkr 2018 2017
Malmö Stad 141 242 141 242

Lunds Kommun 56 952 56 952

198 194 198 194

Fordringar hos Malmö Stad och Lunds Kommun avser aktieinnehavet i 
Sydvatten AB. Fordringarna löper utan amortering och ingen ränta utgår.

NOT 12  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i tkr 2018 2017
Orkla Foods Sverige AB 17 716 18 946

NOT 13  LAGER

Lagret är värderat till det lägsta av anskaffnings- respektive 
återanskaffningsvärdet och inventerat på balansdagen.

NOT 14  KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas inflyta. 
Kundfordringar äldre än sex månader bedöms som osäkra. 
Individuell bedömning har gjorts för kunder med amorteringsplaner.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp i tkr 2018 2017
Inköp av vatten från Sydvatten AB 34 296 34 279

Hyror och arrenden 8 189 6 667

Övriga poster 9 739 6 663

Upplupna intäkter, intäkter som tillhör 

räkenskapsåret men där fakturering skett 

efter bokslutsdagen

 

34 934

 

37 248

87 158 84 857

NOT 15  AVSÄTTNINGAR

Gemensamt
Belopp i tkr 

Pensioner

Ingående 

balans 2018

Disponerat 

2018

Utgående 

balans 2018
Avsättningar för 

pensioner för 

förtroendevalda 

 

 

217

 

 

64

 

 

281

Summa 217 64 281

Avfall
Belopp i tkr 

Avsättning

Ingående 

balans 2018

Disponerat 

2018

Utgående 

balans 2018
Avfall 18 907 2 025 20 933

Summa 18 907 2 025 20 933

NOT 16  LÅNGFRISTIGA SKULDER - LÅNGFRISTIG UPPLÅNING

Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Fördelning och när lånen tagits upp framgår nedan. Kortfristig del, 
den del som ska amorteras 2019 redovisas som kortfristig skuld. 

Burlöv
Belopp i tkr 

Upptaget år

Ursprungligt 

belopp

Låneskuld  

2018-12-31

Amortering  

2019

Långfristig skuld  

2018-12-31
2011 23 143 15 737 926 14 811

2012 15 000 12 197 454 11 743

2016 10 000 9 242 303 8 939

2017 20 000 19 015 606 18 409

2018 20 000 19 571 606 18 965

Summa 88 143 75 762 2 895 72 867

Eslöv
Belopp i tkr 

Upptaget år

Ursprungligt 

belopp

Låneskuld  

2018-12-31

Amortering  

2019

Långfristig skuld  

2018-12-31
2012 169 768 113 741 8 004 105 737

2013 15 000 12 273 455 11 818

2014 30 000 25 909 909 25 000
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NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER - SKULD  

VA-KOLLEKTIVEN

Anläggningstillgångar i Malmö som 1998, 2000 och 2002 avseende 
miljöinvesteringar samt 2006 och 2007 direktavskrivits har justerats 
2007. Justering har gjorts genom att ackumulerade avskrivningar 

har omräknats till det belopp de skulle haft om avskrivningen skett 
genom plan. Dessa planenliga avskrivningar möter en motsvarande 
upplösning av avsättningen. Från och med 2010 används avsättningen 
till att möta avskrivningar för investeringar för VA-kollektiven i Malmö 
och Lund. 2015 och 2016 har medel från förutbetalda intäkter fonde-
rats för Eslöv till Skuld VA kollektivet. 2015, 2016 och 2018 har medel 
från förutbetalda intäkter fonderats för Burlöv till Skuld VA kollektivet.

Burlöv

Belopp i tkr 
Skuld VA-kollektivet

Ingående  
balans 2018

Disponerat  
2018

Utgående  
balans 2018

Fonderat 6 018 1 530 7 548

Summa 6 018 1 530 7 548

Eslöv

Belopp i tkr  
Skuld VA-kollektivet

Ingående  
balans 2018

Disponerat  
2018

Utgående  
balans 2018

Fonderat 13 452 13 452

Investeringsbidrag 25 25

Ack upplösning 
invest. bidrag

-6 -1 -7

Skuld för 
Orklainvestering

29 819 2 732 32 551

Ack upplösning 
invest. bidrag Orkla

-3 159 -1 894 -5 053

Summa 40 131 837 40 968

2015 80 000 72 121 2 424 69 697

2017 80 000 76 060 2 424 73 636

2018 40 000 39 394 1 212 38 182

Summa 414 768 339 498 15 428 324 070

Lund
Belopp i tkr 

Upptaget år

Ursprungligt 

belopp

Låneskuld  

2018-12-31

Amortering  

2019

Långfristig skuld  

2018-12-31
2008 lån VASYD001 20 070 0 0 0

2010 lån VASYD002, VASYD003 100 000 58 125 5 000 53 125

2011 lån VASYD004, VASYD005 115 000 88 826 3 485 85 341

2012 lån VASYD006, VASYD007 90 000 72 121 2 727 69 394

2013 lån VASYD008, VASYD009 160 000 134 091 4 849 129 242

2014 lån VASYD010 50 000 43 561 1 515 42 046

2015 lån VASYD011 60 000 53 636 1 818 51 818

2016 lån VASYD012 60 000 55 455 1 818 53 637

2017 lån VASYD013, VASYD014 100 000 94 848 3 030 91 818

2018 lån VASYD015, VASYD016 120 000 118 636 3 637 114 999

Summa 875 070 719 299 27 879 691 420

Malmö
Belopp i tkr 

Upptaget år

Ursprungligt 

belopp

Låneskuld  

2018-12-31

Amortering  

2019

Långfristig skuld  

2018-12-31
1993 lån 203622 46 067 3 290 1 645 1 645

1998 lån 203621 246 536 61 634 8 805 52 829

2001 lån 203567 65 000 18 200 2 600 15 600

2003 lån 203568 120 000 61 818 3 636 58 182

2005 lån 203566 85 000 48 940 2 576 46 364

2006 lån 203574, 203684 47 041 27 991 1 555 26 436

2007 lån 203572 80 000 50 909 2 424 48 485

2008 lån 203571 72 230 48 154 2 189 45 965

2009 lån 203570, 203569 100 000 70 833 3 030 67 803

2010 lån 203599, 203600 200 000 148 485 6 061 142 424

2012 lån 203735, 203900 200 000 160 606 6 061 154 545

2014 lån 204126 50 000 43 182 1 515 41 667

2015 lån 204200 100 000 88 636 3 030 85 606

2016 lån 204261, 204289, 204318 300 000 277 273 9 091 268 182

2017 lån 204322, 204349, 204370 300 000 285 606 9 091 276 515

2018 lån 204382, 204392, 204515 300 000 294 697 9 091 285 606

Summa 2 311 874 1 690 254 72 400 1 617 854

TOTALSUMMA 3 689 855 2 824 813 118 602 2 706 211
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Lund

Belopp i tkr 
Skuld VA-kollektivet

Ingående 
balans 2018

Disponerat 
2018

Utgående 
balans 2018

Avskrivningar 2010-
2013

202 172 -9 170 193 002

Investeringsbidrag 437 437

Ack upplösning 
invest. bidrag

 
-10

 
-9

 
-19

Summa 202 599 -9 179 193 420

Malmö

Belopp i tkr 
Skuld VA-kollektivet

Ingående 
balans 2018

Disponerat 
2018

Utgående 
balans 2018

Avskrivningar 
miljöinvesteringar

8 849 -1 405 7 444

Avskrivningar 2006 30 267 -981 29 286

Avskrivningar 2007 71 377 -2 213 69 164

Avskrivningar 2010-
2011

49 617 -4 191 45 426

Investeringsbidrag 1 963 1 206 3 169

Ack upplösning 
invest. bidrag

 
-212

 
-59

 
-271

Summa 161 861 -7 643 154 218

TOTALSUMMA 410 609 -14 455 396 154

NOT 18  KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder består av prel. F-skatt, - 2 855 Tkr samt förskott från kunder, 8 216 Tkr.

NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Utgifter i verksamheten som ännu inte har bokförts men som förbrukats under perioden samt de inkomster som redan bokförts men som inte motsva-
ras av någon prestation och därmed ska bli intäkter i en annan period. 

Belopp i tkr 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2018

 

2017
Förutbetalda anläggningsavgifter Burlöv 11 174 6 486

Förutbetalda anläggningsavgifter Eslöv 35 748 32 487

Förutbetalda anläggningsavgifter Lund 195 565 133 337

Förutbetalda anläggningsavgifter Malmö 651 434 603 148

Upplupna kostnader 103 066 121 722

Upplupna sociala avgifter 12 425 9 253

Upplupna semesterlöner 9 124 8 505

Upplupna pensionskostnader 7 933 7 779

Upplupna löner 3 419 2 733

Upplupna räntekostnader 371 -9

Förutbetalda intäkter 2 363 63

Förutbetalda intäkter resultat Burlöv 6 306 6 534

Förutbetalda intäkter resultat Eslöv 5 841 6 051

Förutbetalda intäkter resultat Lund 4 021 0

Förutbetalda intäkter resultat Malmö 17 971 25 273

Summa 1 066 761 963 362

I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras 
av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med två procent per 
år. Årets resultat ska återföras till verksamheten inom tre år och redovisas därför som en förutbetald intäkt.

NOT 20  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018 2017
Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse 1 098 1 851

VA SYD har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig att 
säkerställa att Sweden Water Research ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin är begränsad till totalt 
1 500 Tkr. VA SYDs andel utgör 1/3. VA SYD har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research AB ingått avtal om eventualförpliktelse 
enligt aktieägaravtal. VA SYDs andel av eventualförpliktelse gällande 2018 är 1 098 Tkr.

Förbundsstyrelsen, Mars 2019
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Revisionen
Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunal-
förbundet VA SYD under räkenskapsåret 2018.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll och att återrapportering sker till förbundsfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska 
verksamhet, internkontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
förbundsordningen.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och  
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.  
Vi bedömer också att den interna kontrollen varit tillräcklig .

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2018. 

Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, 
god redovisningssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen och ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning.

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige fastställer VA SYDs årsredovisning och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
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Global Reporting Initiative

GRI rubrik GRI Index Sid nr
Generella upplysningar

Organisationens namn 102-1 1

Produkter och tjänster 102-2 8

Organisationens huvudkontor 102-3 2

Kommuner där organisationen verkar 102-4 9

Formen av ägarskap 102-5 34-35

Marknader där organisationen verkar 102-6 9

Organisationens storlek 102-7 9

Om våra medarbetare 102-8 24-27

Leverantörskedja 102-9 Redovisas ej i år

Väsentliga förändringar till organisationen och dess leverantörskedja 102-10 Redovisas ej i år

Tillämpning av Försiktighetsprincipen 102-11 Redovisas ej i år

Externa initiativ som organisationen stödjer 102-12 7, 24

Medlemskap i organisationer 102-13 6-8, 22

Strategi

Förbundsdirektören har ordet 102-14 4-5

Etik och integritet

Organisationens värderingar, standarder och normer 102-16 24

Styrning

Intressentengagemang

Organisationens styrning 102-18 63

Organisationens intressenter 102-40 Redovisas ej i år

Kollektivavtal 102-41 24

Organisationens intressenter 102-42 Redovisas ej i år

Intressentdialog 102-43 10

Viktiga områden och frågor som lyfts i kommunikation  
med intressenter och hur organisationen hanterat dessa frågor

102-44 Redovisas ej i år

Redovisningsmetodik

Enheter som ingår i redovisningen 102-45 Redovisningen omfattar hela  
verksamheten

Definiering av redovisningens innehåll 102-46 Redovisas ej i år

Väsentliga aspekter för organisationen 102-47 Redovisande nyckeltal bygger  
till stor del på GRI:s riktlinjer

Betydande ändringar under 2018 102-48 4-5, 9-11

Väsentliga förändringar i rapportering 102-49 5

Redovisningsperiod 102-50 2018-01-31 - 2018-12-31

Datum för senaste redovisningen 102-51 Detta är VA SYDs första  
hållbarhetsredovisning. 

Redovisningscykel 102-52 Årlig

Kontaktperson för frågor angående redovisningen 102-53 Sanne Staahlnacke,  
sanne.staahlnacke@vasyd.se

Redovisning enligt GRI standarder 102-54 5

GRI index 102-55 65

Externt styrkande 102-56 Årsredovisningen sida 61. Ej för  
hållbarhetsredovisningen. 

Väsentliga aspekter

Skapat och fördelt ekonomiskt värde 201-1 36-37, 56

Investeringar i infrastruktur 203-1 13, 18, 21, 38-39

Energiförbrukning 302-1 19

Insamlat avfall 306-2 22-23

Personalomsättning 401-1 25

Hälsa och säkerhet 403-2 26

Jämnställdhet och mångfald 405-1 25

Egen indikator - Leveranssäkerhet Egen indikator 14

Egen indikator - Bidra till beteendeförändring Egen indikator 12, 21, 23

Egen indikator -  Kunders hälsa och säkerhet Egen indikator 17

GRI, Global Reporting Initiative, är riktlinjer för hållbarhetsredovisningar som används för att visa hur 
verksamheten presterar under året inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. VA SYDs 
hållbarhetsredovisning följer till viss del GRI standards. Nedan finns ett index med sidhänvisningar  
till de indikatorer som redovisningen tar upp.
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Ordlista
VA, spillvatten, dagvatten, servis, relining, kombinerad ledning - vad är det?  
Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder. 

ARV Avloppsreningsverk

Avloppsvatten Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Avskiljningsgrad Mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till avloppsreningsverket.

Bräddning

Bräddning innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut 

obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets  

eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall. 

Duplikata avloppssystem När spillvatten och dagvatten går i olika ledningar.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller  

på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom  

dagvattenledningar och diken till recipienten (se nedan). 

Dräneringsledning Ledning som tar bort överflödigt/oönskat vatten i mark. 

Förnyelsetakt Längd på ledningar som förnyats i förhållande till ledningsnätets totala längd.

Kombinerad ledning
När spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna 

spillvatten och dagvatten.

Otjänligt dricksvatten
Ett dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt viktiga 

kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Relining
En metod för att lägga in nya rör i en redan befintlig ledning. De gamla ledningarna finns  

kvar (jämför med rörspräckning). 

Recipient Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten. 

Råvatten Obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan).

Rörspräckning

Metod för att lägga nya rör i en redan befintlig ledning. Ett verktyg skickas in i det gamla  

röret, spräcker det inifrån (trycker sönder röret utåt), samtidigt som det nya röret dras in  

med verktyget (jämför med relining). Benämns även som cracking.

Servis
Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt  

vid tomtgräns.  

Spillvatten Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. 

Strumpning/

strumpinfodring

En metod för att renovera dåliga rörledningar från insidan av rören utan att behöva gräva  

upp hela ledningssträckan. Det är en glasfiberstrumpa som man för in i ledningen som 

renoveras. Denna strumpa härdas med ljus eller varmvatten, beroende på vilken strumpa  

som används.

Styrborrning

En metod som används vid speciella tillfällen, till exempel vid stora korsningar och hårt 

trafikerade vägar. Det innebär en kontrollerad styrd borrning i djup- och sidled under  

gatan och en ledning dras tillbaka till styrborrsmaskinen.

Tjänligt dricksvatten
Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.  

Det är den bästa bedömningen som dricksvatten kan få.

Tjänligt med anmärkning
Ett dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning uppfyller de hälsomässiga 

kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer men kan ha en avvikelse på exempelvis lukt eller smak. 

Uppströmsarbete

Om att vi arbetar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan (hushåll och industrier) så 

att det inte hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Exempel på uppströmsarbete  

är att få bort farliga kemikalier i produkter, ändra konsumtionsvanor, ändra beteenden med vad 

vi spolar ut i toaletten och häller ut i vasken, skärpta lagar i Sverige och EU och bättre tillsyn så att 

lagar efterföljs.

VA En vanlig förkortning för vatten och avlopp.

Vattentäkt
En vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till 

dricksvattenförsörjning.

Öppet schakt Vi gräver upp delar av gatan och fyller igen vartefter arbetet fortskrider framåt.
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