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§ 28
Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen
Kommunfullmäktige utser Ove Johansson (MP) och Ingalill Melcher (SD) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 8 maj 2018.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 29
Ändring av dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar
att ärende 3) Rapport från revisionen utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2018:173

§ 30
Utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för internkontroll
2017
Sammanfattning
Föreliggande rapport innehåller, i enlighet med reglementet för intern kontroll, en bedömning av
hur kommunens samlade kontrollsystem fungerar. Resultatet av nämndernas uppföljning av internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen genom att samtliga nämnders uppföljningsrapporter lämnas som delgivningar till kommunstyrelsen. Revisorerna granskar sedan att
nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll tillfredställande men det finns utrymme för
att ytterligare utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Detta utifrån att samma kontrollmoment upprepas från år till år i en del av nämndernas internkontrollplaner.
___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll för 2017, samt
överlämna den till kommunfullmäktige och revisionen.
Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.
___

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utvärdering av Burlövs kommuns samlade system för intern kontroll för 2017, samt
överlämna den till kommunfullmäktige och revisionen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige lägga rapporten till handlingarna.
___
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:940

§ 31
Motion av Lars Johnson (M) – Inventering avseende trygghetskameror
Sammanfattning
Lars Johnson (M) har väckt motion med yrkande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en
inventering kring vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områden upplevs tryggare
och att ansöka om tillstånd för att sätta upp dem på de identifierade platserna.
Kommunledningskontoret tillstyrker motionens första att-sats, och föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att göra en inventering av de platser i Burlöv som av medborgarna upplevs som
mest otrygga och att resultatet av inventeringen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret avstyrker motionens andra att-sats avseende att kommunstyrelsen
ska ansöka om tillstånd för trygghetskameror, med hänvisning till att det är Polisen som bör göra
en sådan ansökan.
___

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att
föreslå Polisen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de platser i
Burlöv som av medborgarna upplevs som mest otrygga,
att resultatet av inventeringen ska återrapporteras till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå Polisen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de platser i
Burlöv som av medborgarna upplevs som mest otrygga,
att resultatet av inventeringen ska återrapporteras till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå Polisen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning.
___
forts.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 31

Kommunfullmäktige beslutar
att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de platser i
Burlöv som av medborgarna upplevs som mest otrygga,
att resultatet av inventeringen ska återrapporteras till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå Polisen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2018:21

§ 32
Årsredovisning – Räddningstjänsten Syd
Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd överlämnar årsredovisning vari redogörs för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat för 2017.
Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport har upprättats. Den sammantagna bedömningen är att direktionen i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att den interna kontrollen varit
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att fullmäktige beviljar direktionen och dess ledamöter
ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisningen för 2017.
___

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, samt
att för sin del godkänna årsredovisning för 2017 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Jäv
Hans-Åke Mårtensson (S) och Sven Sonesson (-) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
ärendets behandling.
___

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, samt
att för sin del godkänna årsredovisning för 2017 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Jäv
Hans-Åke Mårtensson (S) och Sven Sonesson (-) deltar inte på grund av jäv.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2018:169

§ 33
Godkännande av ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till nytt aktieägaravtal, nya ägardirektiv och ny
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB).
Det huvudsakliga skälet till ändringarna är tillkommande delägarskap för 17 kommuner.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag,
att godkänna ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag, samt
att godkänna bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag,
att godkänna ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag, samt
att godkänna bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, enligt i ärendet redovisat
förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2018:286

§ 34
Antagande av dataskyddspolicy för Burlövs kommun 2018–2022
Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) kommer att gälla som
lag i Sverige från och med den 25 maj 2018, och ersätter därmed personuppgiftslagen (PuL).
Många av dataskyddsförordningens begrepp och principer går att återfinna i PuL:s bestämmelser, men förordningen innehåller förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter
förstärks.
Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling
följs och måste kunna visa på vilket sätt man följer dem. Det finns flera sätt att visa detta, till
exempel genom att ha tydlig information till de registrerade, att dokumentera de behandlingar
som pågår i organisationen och de överväganden man har gjort samt att ha dokumenterade interna riktlinjer för dataskyddet (en dataskyddspolicy).
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till dataskyddspolicy för Burlövs kommun.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta dataskyddspolicy för Burlövs kommun 2018–2022, att gälla från och med den 25 maj
2018.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att anta dataskyddspolicy för Burlövs kommun 2018–2022, att gälla från och med den 25 maj
2018.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:655

§ 35
Aktualitetsförklaring av översiktsplan – Framtidsplan för Burlövs
kommun
Sammanfattning
Burlöv kommuns nu gällande översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun, antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 30. Fullmäktige ska minst en gång under mandatperioden
pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 § plan- och bygglagen
(PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 28 § PBL minst en gång under mandatperioden redovisa
sina synpunkter om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet.
Sammantaget är länsstyrelsens bedömning att nuvarande översiktsplan fortfarande är aktuell
och tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande framgår de frågor som måste följas upp
vid kommande planering och prövningar. Länsstyrelsen konstaterar att det på ett nationellt eller
regionalt plan inte framkommit sådana nya förutsättningar eller krav som skulle innebära att
länsstyrelsens ställningstagande till nu gällande översiktsplan har förändrats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande översiktsplan fortfarande är aktuell då
den ger möjlighet till utveckling av befintliga strukturer samtidigt som den ger förutsättningar för
ny blandad bebyggelse. Översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, föreslås utifrån länsstyrelsens och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömningar därmed förklaras aktuell.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att aktualitetsförklara översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att aktualitetsförklara översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2016:855

§ 36
Antagande av taxa för grävning i allmän plats
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunteknik, handlägger ärenden om grävningstillstånd enligt grävningsbestämmelser fastställda av kommunstyrelsen den 1 juni 2017, § 85.
Avgift för grävningstillstånd tas ut enligt taxa för ersättning vid grävning i allmän plats, antagen
av kommunfullmäktige den 20 april 2009, § 43. Taxan reviderades senast den 19 maj 2009 och
förvaltningen föreslår nu en anpassning av nivåerna till dagens förutsättningar och kostnadsläge.
Förslaget till ny taxa innebär dels en ny taxekonstruktion där avgifterna knyts till gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och dels en höjning av avgifterna som innebär att
kommunen får täckning för sina kostnader. Föreslagen taxa är transparent, enkel och förutsägbar.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa vid grävning i allmän plats i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från
och med den 1 juni 2018.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa vid grävning i allmän plats i enlighet med i ärendet redovisat förslag, att gälla från
och med den 1 juni 2018.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:306

§ 37
Överlåtelse av del av exploateringsavtal avseende fastigheterna Arlöv
20:58, 20:105 och 20:106 m.fl., kv. Fasanen
Sammanfattning
Den 22 maj 2017, § 53, tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna föreslaget exploateringsavtal med Magnolia Holding 3 AB. Samtidigt (§ 54) antogs en ny detaljplan för området vilken ger byggrätter för ca 250 lägenheter. Exploatören driver projektet ”Kvarteret Fasanen” på
Dalbyvägen där utbyggnaden pågår. Exploatören, och tillika kommunens motpart i exploateringsavtalet, önskar nu avyttra projektet till Heimstaden Bostad Portalen AB och därmed också
överlåta exploateringsavtalet. Åtaganden i avtalet är dels delfinansiering av utbyggnaden av Dalbyvägen, dels ersättning till kommunteknik för kostnader för utförda kontroller m.m. Inom exploateringsområdet finns ingen allmän platsmark som exploatören ansvarar för.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna exploatörens begäran att överlåta exploateringsavtal avseende fastigheterna Arlöv
20:58, 20:105 och 20:106 m.fl. till Heimstaden Bostad Portalen AB till i ärendet redovisade villkor, samt
att delegera till kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploatörens begäran att överlåta exploateringsavtal avseende fastigheterna Arlöv
20:58, 20:105 och 20:106 m.fl. till Heimstaden Bostad Portalen AB till i ärendet redovisade villkor, samt
att delegera till kommundirektören att underteckna erforderliga handlingar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Delgivningar
a) KS/2018:78
Ny ersättare Mikael Hansson (SD) ersätter Bernt Melcher (SD) i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delgivningen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

