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Årsredovisning 2017
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och
ekonomi 2017. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare,
leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur
skattepengarna har använts.

INLEDNING

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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

EKONOMISK REDOVISNING

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

VERKSAMHETERNA

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

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

Löneservicenämnden
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Planutskottet

Tekniska utskottet

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och
byggutskottet

Socialnämnden

Socialnämndens
arbetsutskott

Kommunfullmäktiges
valberedning
Utbildnings- och
kulturnämnden

Kommunledningskontoret

Barn- och
utbildningsutskottet
Kultur- och
fritidsutskottet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Utbildnings- och
kulturförvaltningen

Valnämnden

Revisionen
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Överförmyndaren

Majoritet
Socialdemokraterna 15
Miljöpartiet 3
Vänsterpartiet 2
Centerpartiet 1

Opposition
Sverigedemokraterna 10
Moderaterna 8*
Liberalerna 2*

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

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

Målord för Burlövs kommun
trygg & nära

INLEDNING
6 Foto: Jens
Lindström/Scandinav bildbyrå

grön & skön

liv & rörelse

2017 i sammandrag
Burlövs kommun fortsätter att präglas av stark tillväxt
både vad avser ekonomi och kommunens verksamheters
utveckling i riktning mot måluppfyllelse vid målperiodens
slut 2018.

Årets utveckling av vision och mål

Burlövs kommuns styrsystem utgår från ”God ekonomisk
hushållning”. Det ska utgöra en plattform där ekonomistyrning integreras med verksamhetsstyrningen.
Kommunfullmäktiges målområden är definierade för att
leda kommunen mot Vision 2030 som antogs maj 2012.
I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål uppvisas ett något varierande resultat, men
eftersom målperioden löper fram till 2018-12-31 finns det
goda indikationer på målluppfyllelse vid målperiodens slut.
Inom trygghetsområdet har flera viktiga steg tagits i
arbetet för att höja upplevelsen av trygghet i kommunen.
Den övergripande bedömningen är att det inte finns
någon enskild insats som kan öka tryggheten. Snarare är
det är ett gemensamt arbete där nämnderna och dess
förvaltningar tillsammans arbetar utifrån ett fokus på
”medborgaren i centrum”. Inom kommunens verksamhetsområden märks detta genom en stor variation av
olika aktiviteter som alla tillsammans bör påverka medborgarens upplevelse av trygghet.
Inom området medborgarinflytande har flera övergripande aktiviteter för SKL:s projekt Medborgardialog
genomförts med goda resultat som följd.
Målområdet kring boende och miljö i syfte att göra
Burlöv till en attraktiv boendekommun i Skåne fortsätter att utvecklas positivt. Flera stora infrastrukturprojekt
har påbörjats och takten på bostadsbyggandet har ökat
betydligt, vilket har resulterat i en stark befolkningstillväxt
under året. Dock är insatserna som förväntas påverka
målet positivt av långsiktig karaktär och detta är ett
område som drivs kontinuerligt.
Inom målområdet arbete och näringsliv har kommunens
insatser bidragit till att sänka arbetslösheten och beroendet av ekonomiskt bistånd. Samtidigt har skolans kontinuerliga utveckling inom hela verksamhetsområdet bidragit
till goda resultatförbättringar.
Målområdet för service och kvalitet har en mängd olika
aktiviteter i gång för att höja servicen och kvaliteten i de
tjänster kommunen erbjuder. Uppslutningen kring målen
är en viktig faktor för ökad måluppfyllelse kommande år.

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 103,1 mnkr
inklusive jämförelsestörande poster. Undantaget jämförelsestörande poster uppgår årets resultat till 69,1 mnkr, vilket är 59,8 mnkr högre än budgeterat. Driftredovisningen
från nämnderna och kommunens centrala poster visar en
positiv budgetavvikelse på totalt 42,3 mnkr. Jämfört med
föregående år har både intäkter och nettokostnader ökat.
Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 5,5
procent medan verksamheternas nettokostnader ökat
med 6,2 procent.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om
resultatnivå och investeringsvolym. Resultatmålet är uppnått med god marginal, men däremot inte målsättningen
för investeringsvolymen. Anledningen till att målet avseende investeringsvolymen inte uppnåtts är den intensiva
investeringsfas kommunen befinner sig i. Samtidigt kan
konstateras att kommunen har en bra grundekonomi med
höga resultat, bra budgetföljsamhet och en god soliditet.

Kommunens personal

Antalet anställda i kommunen har ökat med 52 personer
jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet
till totalt 1 256 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron
bromsades in under 2017 och minskade från 7,5 till 6,7
procent. Det var främst andelen långtidssjukfrånvaro som
sjönk. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen arbetar strategiskt med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Händelser under året

Till årets händelser hör bland annat att utbyggnaden av
järnvägen till fyra spår mellan Lund och Arlöv har påbörjats. Burlövs kommun har under året beviljats ett antal
större EU-bidrag. Bland annat har kommunen tillsammans
med Kävlinge och Lomma beviljats ett EU-bidrag på totalt
16 mnkr av Europeiska socialfonden till en satsning på
hälsa. Under året tog planutskottet ett beslut om att gå ut
på samråd kring planprogram för Kronetorpstaden, vilket
innebär att området nu börjar ta form. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med att planera för
ett nytt badhus i kommunen.
Dagens samhälle utnämner årligen årets superkommuner.
Burlövs kommun placerade sig 2017 på en femte plats
i kategorin storstadskommuner. Detta är en placering
högre än föregående år, ett resultat av en medveten satsning som fortsätter.

INLEDNING
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Burlöv under 5 år
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2013

2014

2015

2016

2017

17 114

17 211

17 430

17 646

18 073

Skattesats/utdebitering (kr)

20,09

20,09

20,09

20,09

20,09

Skatteintäkter & generella statsbidrag (mnkr)

771,2

807,1

836,1

892,5

947,4

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)*

786,5

799,7

818,7

836,2

882,0

Nettokostnader och finansnetto, andel av
skatteintäkter och statsbidrag (%)*

100,1

97,8

96,6

93,3

92,7

Årets resultat (mnkr)

- 0,9

101,6

9,6

60,1

103,1

Bruttoinvesteringar (mnkr)

61,2

104,7

94,8

91,3

131,9

Nettoinvesteringar (mnkr)

58,7

99,9

92,2

85,9

109,1

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelse, pensionsutfästelse (mnkr)

321,4

306,0

298,2

286,6

277,9

Kassa och bank (mnkr)

186,2

222,4

191,3

166,5

249,9

19,8

22,0

18,6

14,9

21,2

Soliditet (%)

80

80

80

80

79

Soliditet inklusive ansvarsförbindelser (%)

53

57

57

59

61

328,3

312,4

304,7

290,2

286,9

Antal invånare

Låneskuld (mnkr)

Kassa och bank i % av externa utgifter (%)

Pensionsförpliktelser totalt (mnkr)**
* Exklusive reavinster m.m.

** Den individuella delen redovisas som kortfristig skuld

2017 i korthet – Ekonomi
•

Kommunens totala resultat blev 103,1 mnkr

•

Kommunkoncernens totala resultat blev 124,5 mnkr

•

Burlövs kommun uppfyller kommunallagens definition av god ekonomisk hushållning 2017

•

Nämndernas budgetavvikelse var +8,6 mnkr*

•

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylldes 2017

•

Under 2017 investerades det för 109,1 mnkr**

•

Inget kapital lånades upp

•

Kommunfullmäktiges övergripande mål är på väg
att uppfyllas

•

Kommunens låneskuld är 0 kronor

•

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till
947,4 mnkr

•

Sjukfrånvaron var för hela året 6,7 procent

•

Burlövs kommuns finansiella ställning och utveckling är fortsatt stark

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

UTMANINGAR

Fortsatt god ekonomi

Upplevelsen av trygghet är fortsatt en utmaning

Fler väljer att bo i kommunen; befolkningen ökar med
2,4 procent

Logistiska utmaningar i samband med utbyggnaden
av Södra stambanan

God service och tillgänglighet

Behov av digitaliseringsprocesser

Fler skulle rekommendera andra att flytta till kommunen
Minskad sjukfrånvaro bland kommunens personal
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att
sjunka
Bästa placering i skolranking hittills

Var kommer pengarna ifrån?
Statsbidrag
150,2

Ersättningar
41,3

Finansiella
intäkter
13,4

Rekrytering av personal till kommunala verksamheter
Nyanländas etablering i arbetslivet
Ökade behov av kommunal service i samband med
växande befolkning

Hur används pengarna?
Avskrivningar
45,7

Generella
statsbidrag
292,0

Bidrag
34,4

Personal
615,3

Entreprenader
323,6

Finansiella
kostnader
9,7
Material och
tjänster
89,2

Skatteintäkter
655,5

Vad används våra skattepengar och generella bidrag till?
Kommunstyrelsen - KLK 8,1 %
Kommunstyrelsen - SBF 4,1 %
Miljö- och byggnämnden 0,3 %
Utbildnings- och kulturnämnden 54,4 %
Socialnämnen 33,1 %

INLEDNING
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De ökade behoven innebär också en utmaning i form
av kompetensförsörjning. För att kunna konkurrera på
arbetsmarknaden och rekrytera den personal vi behöver
krävs det att vi kan erbjuda en god och attraktiv arbetsmiljö. Under 2017 inleddes en satsning på personalen i
form av PEPP – ett ESF1-finansierat projekt som Burlöv
driver tillsammans med Kävlinge och Lomma. Projektet
innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa samt bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Fortsatta framgångar i skolans värld

I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Öppna
jämförelser har Burlövs kommuns skolor nu klättrat ytterligare åtta placeringar. Vi ligger nu på plats 74 av Sveriges
290 kommuner, den bästa placeringen vi någonsin haft.

Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
2017 har varit ett positivt år för Burlöv. Resultaten pekar
åt rätt håll och det känns i hela kommunen – vi är på väg!

18 000+

Kommunen har nu välkomnat invånare nummer 18 000
och prognosen pekar uppåt även för de kommande åren.
Under sommaren skedde inflyttningen i de första nya
lägenheterna i Kronetorpstaden, ett område som kommer
att utvecklas och växa under de kommande åren. Även
Vallhusen och Trädgårdsbyn har blivit klara och tagit emot
nya familjer. Fler vill flytta hit och därför är det viktigt att
vi fortsätter att bygga.
Det är också glädjande att se att nöjdheten bland de
invånare som redan bor i kommunen har gått upp; fler
anger att de skulle rekommendera andra att flytta hit.
Upplevelsen av trygghet har däremot inte ökat utan ligger
kvar på samma nivå som 2016. Detta är en prioriterad
fråga i kommunens verksamheter och det utgör ett av
kommunens sex målområden. Därför har vi från politiskt
håll skjutit till medel för trygghetsskapande åtgärder
och gett tjänstemännen i uppdrag att arbeta för en ökad
trygghet bland Burlövsborna.

Detta är ett resultat av de satsningar och det stora jobb
som gjorts i skolan och förskolan för att höja kvaliteten.
Det har i sin tur också gjort det lättare för oss att locka
till oss kompetent personal även om bristen på utbildade
pedagoger är stor. Burlöv har fått rykte om sig att vara en
kommun som satsar på utveckling och kvalitet och där det
händer saker. På en sådan arbetsplats vill många jobba!

Projekt utvecklar verksamheten

Utöver PEPP har vi flera andra projekt på gång i kommunen. Under 2017 har inte mindre än fyra nya projekt
startats upp med hjälp av delfinansiering från Europeiska
socialfonden. Förhoppningsvis blir de lika vällyckade som
PEAK-projektet som drivits sedan 2015 och som kommer
att permanentas under 2018.
Genom dessa och andra projekt kan vi som kommun ta
fram och förfina nya arbetssätt, som sedan kan användas
i och utveckla den ordinarie verksamheten. Vi kan också
göra riktade satsningar för att till exempel bli en mer
attraktiv arbetsgivare eller hjälpa det lokala näringslivet
att dra nytta av den mångfald av kompetenser som finns i
kommunen.
Hela framtidstron börjar nästan bli en klyscha efter
några år då det har gått bra för kommunen. Men den
här mandatperioden har Majoritet Burlöv2 haft ett klart
mål och varje steg vi tar är ett steg på väg mot att uppnå
våra mål. Vi är fortfarande på väg och kommer aldrig att
sluta att sträva efter att allting ska bli ännu bättre för våra
kommuninvånare.
Katja Larsson
Kommunstyrelsens ordförande

Ökande befolkning ger ökade behov

Självfallet innebär befolkningsökningen (mer än 2 procent
under 2017) också en utmaning för kommunens verksamheter. Med fler invånare ökar också behoven av service
och stöd, förskoleplatser och fritidsaktiviteter, bara för
att nämna några exempel. Dessa behov måste vi som
kommun kunna möta, vilket kommer att kräva fortsatta
satsningar framöver.
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Europeiska socialfonden

2 Majoritet Burlöv utgörs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet samt Centerpartiet.

Foto: Jens Lindström/Scandinav bildbyrå

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

Samhällsekonomisk utveckling3

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas positivt och
efter några års snabb tillväxt råder det högkonjunktur.
Bedömningen är att konjunkturen stärks ytterligare det
närmsta året, dock bedöms tillväxttalen bli lägre efter
2018 jämfört med tidigare år. 2017 beräknades BNP öka
med 2,6 procent, vilket kan jämföras med en BNP-ökning
på 3,2 procent 2016.

Svag internationell tillväxt, men stark
inhemsk efterfrågan

Den internationella utvecklingen beräknas bli något
bättre de närmaste åren, dock är det fortsatt en betydligt
svagare utveckling än genomsnittet för perioden fram
till finanskrisen 2008. Den fortsatt svaga internationella
utvecklingen har bidragit till att den svenska ekonomin
utvecklats svagare under 2017 än tidigare bedömningar.
Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga investeringstakten
har dämpats något, vilket bidragit till en svagare tillväxt
jämfört med föregående år. Trots en svagare investeringstakt är det ändå just investeringarna som driver tillväxt
i svensk ekonomi och därmed bidrar till den positiva
BNP-tillväxten. Därutöver bidrar även hushållens och den
3 Informationen baseras på Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) Ekonomirapport. Oktober 2017 – Om kommunernas
och landstingens ekonomi samt cirkulär 17:68

offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten
under 2017. Den offentliga konsumtionen drivs av ökade
servicebehov till följd av en ökad befolkning samt förändrad befolkningsstruktur.
Utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att utvecklas positivt under 2017 och 2018. Antalet sysselsatta väntas öka
med 1,6 procent i år och 1,2 procent 2018. Uppgången i
sysselsättningen bidrar till att det reala skatteunderlaget
beräknas öka med 1,5 respektive 1,1 procent 2017 och
2018, vilket bidrar till att hushållens ekonomi förbättras
ytterligare. Samtidigt bidrar sysselsättningsökningen till att
fler får jobb och att arbetslösheten faller från 6,9 procent
år 2016 till 6,7 procent i slutet av 2017. Dock finns en stor
risk att arbetslösheten planas ut vid en relativt hög nivå,
6,2 procent år 2018. Orsaken till det är stora matchningsproblem på arbetsmarknaden eftersom det råder brist på
arbetskraft inom många yrkesgrupper.
Trots den positiva samhällsutvecklingen fortsätter inflationen att öka långsamt och bedömningen är att Riksbanken
fortsätter att avvakta en höjning av reporäntan till nästa
höst. Detta trots att inflationen tillfälligt överstigit 2
procent de senaste månaderna. Det är de låga löneökningarna i euroområdet som har haft en återhållande
effekt på den svenska lönebildningen. Dessutom bidrar
en starkare krona till att inflationen pressas tillbaka under
2018, vilket väntas bidra till att inflationen inte når upp till
Riksbankens målsättning på 2 procent förrän år 2020.
Under åren 2019 och framåt bedöms ekonomin återgå
till konjunkturell balans. Det innebär en långsammare
utveckling av produktion och sysselsättning än tidigare år,
vilket innebär en svagare utveckling av skatteunderlaget
samtidigt som en snabbt växande befolkning får en stor
påverkan på kommunala verksamheter i form av skola,
vård och omsorg. Kommunsektorn står därför inför stora
verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar kommande år.
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Starkt verksamhetstryck till följd av demografiska förändringar, integrering av flyktingar, ökade investeringar
och pensionskostnader ställer kommunerna inför svåra
problem. Med en dämpad ekonomi efter 2018 blir det
svårare att matcha de kostnadskrav som en befolkningsökning ställer samtidigt som intäkterna ökar i långsammare takt. Det kommer att krävas åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. Enligt SKL:s bedömning befaras
stora finansieringsproblem i kommuner och landsting,
vilket kommer att kräva en rad åtgärder under lång tid för
att bromsa kostnadsutvecklingen. Lyckas inte detta kommer kommunerna i genomsnitt att behöva höja skatten
med 1,6 procent fram till år 2021 för att kunna klara ett
resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag.

Befolkningsutveckling

Den 1 november 2017 var befolkningen i riket 10,1 miljoner invånare, vilket är en ökning med 1,1 procent under
året. De kommande fyra åren väntas stora demografiska
förändringar inträffa i Sverige. Orsaken är en prognostiserad växande befolkning som går att härleda till dels den
stora flyktinginvandringen 2015, dels till ett ökat barnafödande. Under denna period prognostiseras de största
befolkningsökningarna ske inom kategorin äldre, som
har ett behov av hälsovård, sjukvård och äldreomsorg,
samt inom barn och unga, som har ett behov av förskola,
grundskola och gymnasieutbildning. Totalt väntas den
svenska befolkningen öka med cirka 0,4 miljoner individer
fram till 2021.
I Burlövs kommun har befolkningen konstant ökat sedan
2000-talets start, med undantag för 2003 då befolkningen
minskade något. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas befolkningen öka med 2 715 invånare åren
2017-2021.
Under 2017 ökade befolkningen med 427 personer, från
17 646 invånare till 18 073 invånare. Detta motsvarar en
befolkningsökning med cirka 2,4 procent, vilket är 1,1 procentenheter högre än riket och 1,2 procentenheter högre
än föregående år. Detta är den största ökningen mellan
två år som kommunen har upplevt sedan millennieskiftet.
20 000

16 230

16 509

16 701

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan
Malmö och Lund, vilket gör Burlöv till en av de mer attraktiva kommunerna i regionen, för såväl näringsliv som
boende. Med en växande befolkning och demografiska
förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren.
Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks
bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen och att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt
under året. Inflyttningen till kommunen hamnar på 2,4
procent samtidigt som antalet färdigställda bostäder är
det högsta antalet på tio år. Totalt sett färdigställdes 101
bostäder, vilket är en ökning med 85 bostäder jämfört
med 2016.
120
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Antal invånare

16 834

Sedan årsskiftet 2007/2008 och fram till årsskiftet
2017/2018 har befolkningen ökat med 1 843 personer,
cirka 11 procent. Den genomsnittliga ökningen ligger
på 176 personer per år. Ökningen har varit särskilt stor
mellan åren 2008-2009 och 2016-2017, en ökning med
279 respektive 427 personer. Mellan åren 2008 och 2009
byggdes en hel del nya bostäder i kommunen samtidigt som födelsetalen var relativt höga mellan dessa år.
Förändringen mellan åren 2016 och 2017 går att härleda
till att ett stort antal bostäder färdigställts under 2017.
I likhet med tidigare år är det framförallt det positiva
invandringsöverskottet på 302 individer som bidragit till
kommunens befolkningsökning detta år. Dock har nybyggnationen i kommunen under 2017 bidragit till ett positivt
inrikes flyttningsöverskott på 58 individer.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17 211
17 011 17 114

17 430

18 073

Det är många faktorer som påverkar bostadssituationen i
Burlövs kommun åren 2008 fram till och med 2017. Den
främsta orsaken har varit det osäkra ekonomiska läget som
rått i Sverige och vår omvärld. Under åren 2013- 2016 färdigställdes totalt 49 bostäder i kommunen, vilket är mycket
lågt för en kommun med en genomsnittlig befolkningsökning på 177 personer per år.

2017

Tänkbara förklaringar till den höga befolkningsökningen,
trots det låga antalet färdigställda bostäder, kan vara förtätning i det befintliga lägenhetsbeståndet samt generationsväxling i villabestånden.

17 646
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Under 2017 har dock bostadsbyggnationen kommit igång
och de bostäder som tillkom under året var:
•

7 bostadsrätter på Strandängen i Arlöv

•

32 lägenheter på Kronetorps park

•

29 marklägenheter i Burlövs egnahem

•

1 enskilt småhus i Arlöv

•

29 marklägenheter på Vallhusen i Åkarp

•

3 fribyggarhus i Åkarp, varav två på Lyckö äng

Åren efter 2017 väntas bostadsbyggandet öka då flera
stora bostadsprojekt väntas komma i gång. Ytterligare
flerbostadshus planeras på Kronetorpsområdet och
längs Dalbyvägen i Arlöv. Bostadsrätter planeras vid
Södervångskolan i Åkarp, fler marklägenheter/radhus
planeras på Strandängen i Tågarp och Trädgårdsbyn.
Vidare planeras förtätning och ny blandad bebyggelse
att uppföras i stationsnära läge inklusive det stora
Kronetorpsområdet mellan Arlöv och Åkarp. På lite längre
sikt planeras blandat boende i den stationsnära delen av
området Dalslund i Åkarp.

Näringsliv och sysselsättningsutveckling

Burlövs kommun har ett rikt och varierat näringsliv med
en mängd olika arbetsplatser. Kommunen är den största
arbetsgivaren, men det finns 10-12 företag som har fler
än 100 anställda. 60 procent av alla företag inom kommunen har färre än fem anställda.
Ett tydligt tecken på att Burlövs kommun har ett starkt
näringsliv är att inpendlingen är större än utpendlingen.
Handel, logistik, kommunikation, tillverkning och tjänstesektorn är näringsgrenar som är viktiga för kommunens
näringsliv idag och kommer att fortsätta utvecklas i framtiden. Värt att nämna är att handeln inom kommunen går
mycket bättre än riket i stort och även bättre än genomsnittet i Skåne.4
Målsättningen inom kommunen är att fortsätta stimulera
näringslivsutvecklingen i syfte att skapa fler arbetstillfällen
för kommunens invånare. För att stödja redan etablerade
företag och stimulera till nyföretagande har Burlövs kommun ett samarbete med Nyföretagarcenter Syd. Detta
innebär att kommuninvånare erbjuds kostnadsfri rådgivning för att etablera och utveckla sitt företagande. Varje
år etableras cirka 80 nya företag utöver de dryga 1 200
redan etablerade.5
Kommunen samverkar med många parter för att stimulera näringslivet bland annat med Arbetsförmedlingen
och de företagsföreningar som är verksamma i kommunen. För att stärka näringslivet ytterligare finns ett
näringslivsråd som fungerar som ett forum där näringsliv
och kommun möts för att bygga förtroende och utbyta
information kring viktiga näringslivsfrågor.
4
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Burlövs kommun har en stark arbetsmarknad med en
positiv sysselsättningsutveckling de senaste åren, men
jämfört med Skåne och riksgenomsnittet ligger Burlövs
kommun efter. En trolig förklaring till detta är att företagen i kommunen sysselsätter en stor andel människor
som pendlar till kommunen. Orsaken till det är att utbildningsnivån i kommunen är lägre än genomsnittet för
riket och Skåne medan företagen i kommunen präglas
av handel och tillverkning som ofta ställer krav på att
deras anställda har någon form av gymnasial utbildning.
Burlövs kommun har många utmaningar och för att bidra
till ökad sysselsättning har Burlövs kommun satsat på
ett tillväxtprojekt för företagen genom innovation och
mångfald under perioden 2017-2020.
Dock är arbetslösheten i Burlövs kommun i nivå med
Skånesnittet. Det finns två allmänt förekommande mått
på arbetslöshet. Det är dels den officiella arbetslösheten
som mäts av SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU)6
och dels Arbetsförmedlingens (Af) verksamhetsstatistik
över inskrivna arbetslösa. I Burlövs kommuns officiella
statistik utgår kommunen från Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik.
Arbetslösheten, räknat i årsmedeltal, steg marginellt från
4,0 till 4,1 procent i Burlövs kommun medan arbetslösheten som ett snitt för riket och Skåne var oförändrad, 3,0
respektive 3,9 procent. Sett till den totala arbetslösheten
i Burlövs kommun, det vill säga öppet arbetslösa inklusive
de som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder, uppgår
arbetslösheten till 7,7 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre jämfört med 2016. Orsaken till det är att
arbetsmarknaden är god och då finns det färre individer
i arbetsmarknadsåtgärder. Förklaringen till att den öppna
arbetslösheten ökar är att personer, som tidigare inte stod
till arbetsmarknadens förfogande, i dag räknas in i arbetslöshetsstatistiken när sjukpenningen upphör. Denna grupp
är svår att få ut i arbete trots god arbetsmarknad.

Fysisk planering

Under 2017 har detaljplanerna för stambanans utbyggnad, Mimosavägen, Burlövs egnahem samt kvarteren
Fasanen och Ugglan vid Dalbyvägen vunnit laga kraft.
Detaljplanerna för kvarteren Fasanen och Ugglan innehåller byggrätter för cirka 400 lägenheter. Detaljplanen
för kvarteret Frestaren i Åkarp, med 32 lägenheter, har
antagits och väntas vinna laga kraft under 2018.
Utredningar har genomförts för området kring Burlöv
Center. Området ska vara inbjudande med platser där
resenärer kan koppla av eller uträtta ärenden när den
utökade tågtrafiken kommer igång och stationen utökas
till pendlarstation. Detaljplan för området mellan spåren
6 Sett till Arbetskraftsundersökningen (AKU) hade Burlövs
kommun utifrån statistik från september 2016 en ungdomsarbetslöshet på 17,1 procent, där 6,4 procent bestod av öppet arbetslösa och 10,5 procent av arbetslösa i program med
aktivitetstid. Denna definition av arbetslöshet och sysselsättning
är i enlighet med de riktlinjer som ges av International Labour
Organization (ILO) och följer de förordningar som finns i EU.
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och Burlövs Center samt området kring Lillevångsgatan
har skickats ut på samråd, liksom detaljplanen för kommunens nya badhus.

ringar. Under 2017 har bland annat miljödagen uppmärksammat cykelpendlare och stora trafikomläggningar har
skett till följd av vägarbeten.

Planprogram för Kronetorpsområdet har varit ute på samråd under 2017 och kompletterande utredningsarbete
pågår. Under sommaren flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i det första huset på området och detaljplanearbetet för nästa etapp har påbörjats.

Restavfallet till förbränning i kommunen minskade från
214 kg per invånare år 2015 till 210 kg per invånare år
2016. Sedan 2007 har minskningen varit kontinuerlig. I
november 2012 infördes obligatorisk matavfallsinsamling
i kommunen. Detta har bland annat inneburit att restavfallet minskat och att andelen utsorterat matavfall ökat.
Beslut har fattats om att införa fastighetsnära källsortering av förpackningsmaterial för villor, så kallat flerfackssystem, från och med 2019. Under 2016 antogs en ny
avfallsplan och aktiviteter har tagits fram för att genomföra planen. Aktiviteter som kommunen genomfört under
2017 är bland annat minskning av matavfallsmängder i
kommunala kök, Re-Toy, Miljödagarna (skräpplockardagar)
samt införande av källsortering på en del fastigheter.

Utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår har påbörjats. I
syfte att få till en smidig utbyggnad och bra kommunikation med medborgarna deltar Burlövs kommun i SKL:s
projekt ”Medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor”.
Inom exploateringsverksamheten finns idag två områden
att sälja mark från för användning inom industri och handel; Stora Bernstorp II och Sege nya industriområde. Tre
försäljningar pågår på Stora Bernstorp och när dessa är
avslutade finns en fastighet på cirka 8500 m² kvar till försäljning. På Sege nya industriområde har två fastigheter
sålts och de fyra resterande fastigheterna är reserverade.

Miljöutveckling

Energianvändningen per person beräknas ha minskat
under 2015 i förhållande till föregående år och är nu
cirka 15 procent lägre än 2006 års nivå (referensår), vilket
motsvarar målet till år 2020. Den tidigare ökningen 2013
berodde främst på ökad försäljning/användning av bensin
och diesel i kommunen. Även gasförbrukningen ökade,
vilket kan bero på ökad produktion i industrier. Den
kraftiga ökningen av framförallt diesel kan bero på nyetablering av transportföretag i kommunen och att en större
del av de fordon som används idag är dieseldrivna samt
att tankningsmönster förändras. En del av drivmedelsvariationerna under de senaste åren förklaras sannolikt av
osäker rapportering. I statistiken för 2014 och 2015 ses en
nedgång i elanvändningen.
I den officiella statistiken (RUS) för utsläpp av växthusgaser ses ingen ökning av transporternas utsläpp utan snarare en minskning i kommunen. Detta tyder på att trafiken
inte har ökat. Den ökade energianvändningen av diesel
beror troligt vis snarare på ökad tankning av fordon.
Tillgänglig statistik visar att det skett en minskning av
utsläppen av växthusgaser, med 12 -21 procent mellan
åren runt 2006 och 2015. Osäkerheterna i beräkningarna
anses stora och arbetet med att nå målet på 20 procent
till år 2020 fortgår.
Trafiken med motorfordon beräknas ha minskat från 604
mil per invånare år 2005 till cirka 580 mil per invånare
2016, vilket motsvarar cirka 4 procent. I Sverige finns det
bara 15 kommuner där kommuninvånarna kör mindre
bil per person än vad de gör i Burlövs kommun. Målet är
att trafikpåverkan ska minska. För att uppnå detta är de
viktigaste strategierna att planera för kollektivtrafik, stationsnära lägen vid nybyggnationer samt beteendeföränd-
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År 2016 sjönk partikelhalterna jämfört med 2015.
Årsmedelvärdet är cirka 6,6 µg/m3 för PM2.5 och
14,7 µ/m3 för PM10, båda värdena ligger omkring respektive miljömål. Halterna var de lägsta som uppmätts
i kommunen. Under 2015 mättes NO2 på fem platser i
kommunen. Halterna ligger vanligen i nivå med de lokala
miljömålen. Generellt bidrar åtgärder för mindre trafik
till bättre luftkvalitet. För partiklar bedöms dock intransport vara en avgörande faktor i kommunen.
Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda.
Generellt ser det ut som att näringsämneshalten sjunkit över tid. Det bedöms dock inte rimligt att halterna
av övergödande ämnen skulle kunna sjunka i tillräckligt
snabb takt för att nå målen. I och med att miljökvalitetsnormer för vatten har antagits, har vattnet fått en
större roll i planering och tillsyn. Under 2017 anlades en
ny våtmark för att minska näringsämnestransporten till
Alnarpsån. För det övergripande vattenarbetet har statliga
medel erhållits. Målet är bland annat att det ska ske en
förbättring till 2027 i Sege å och Alnarpsån samt att kommunens invånare ska känna sig trygga med det arbete
kommunen gör inför de kommande klimatförändringarna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Keilidh Ewan/Unsplash

God ekonomisk
hushållning

tiv samt nämndsmål för vad som ska åstadkommas under
året. Genom kontinuerlig uppföljning av målen säkerställs
att verksamheterna följer de beslut som politiken beslutat
samt en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket innebär att de
ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Det betyder
att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt
garanterar verksamheten.

Graderingen av måluppfyllelse i samband med delårsbokslutet är följande:
•

Om 33 % eller färre av målen eller riktlinjerna
bedöms uppnå det övergripande målet markeras det
med ett rött ljus.

•

Om andelen mål eller riktlinjer som bedöms nå det
övergripande målet ligger i intervallet 34-67 %
markeras detta med gult ljus.

•

Om minst 68 % av målen eller riktlinjerna bedöms
uppnå det övergripande målet markerars detta med
ett grönt ljus.

Vad ska kommunen göra?
•

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer.

•

För ekonomin ska anges finansiella mål.

Så styrs Burlövs kommun
Burlövs kommuns styrsystem utgår från ”God ekonomisk
hushållning”. Det ska utgöra en plattform där ekonomistyrning integreras med verksamhetsstyrningen.
Modellen utgår från en tydlig styrning med hjälp av mål,
tillsammans med de resurser som politiken har fördelat.
Syftet är att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga
service utifrån givna resurser.
Vision 2030 och Värdegrund för Burlövs kommun antogs i
maj 2012 och under våren 2013 reviderades kommunens
övergripande mål och kompletterades med 11 mätbara
indikatorer, med målvärde till och med 2017, som lades
under de övergripande målen. Sedermera kom målperioden att förlängas till 2018 för att bättre takta in i mandatperioderna. Även vissa av indikatorerna har kommit
att revideras på grund av yttre faktorer som har påverkat
indikatorns aktualitet. Tillsammans utgör visionen, värdegrunden och de övergripande målen grunden för kommunens styrsystem.
Med utgångspunkt från detta ska respektive nämnd med
förvaltning varje år fastställa nämndsmål och handlingsplan som anger vad nämnden ska åstadkomma under
följande år. För att säkerställa ett bra resultat ska samtliga
mål som beslutas vara mätbara och indikera om verksamheten utvecklas i önskad riktning. Det finns således mål
utifrån ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspek-

Foto: Johnér/Scandinav bildbyrå
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Trafikljusen visar måluppfyllelsen för ett specifikt övergripande mål. Resultatet för varje övergripande mål visas
genom resultaten på fullmäktiges valda indikatorer kopplade till respektive övergripande mål enligt nedan:
Vi har inte uppnått det övergripande målet
Vi är på väg att uppnå målet
Vi har uppnått målet
Kommunfullmäktiges indikatorers måluppfyllelse illustreras på följande sätt:

Û

Ú

Ü
¬

Anger att årets resultat klart överstiger föregående års resultat.
Anger att årets resultat förbättrats jämfört med
föregående års resultat.
Anger att årets resultat är oförändrat jämfört
med föregående års resultat.
Anger att årets resultat försämrats jämfört med
öregående års resultat.
Anger att resultatet klart understiger föregående års resultat.
Värde saknas för ett mål eller riktlinje, ingen
bedömning/mätning gjord för perioden.

Foto: Justem Johnsson/Scandinav bildbyrå

Målredovisning
Fem mål för framtiden

Finansiella mål

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

»» Årets resultat exklusive reavinster från fastig-

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om fem målområden som konkretiseras av fem övergripande mål för perioden
2013-2018:

Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva
att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.
Boende och miljö: År 2018 ska Burlöv vara en av
de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Arbete och näringsliv: År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne
eller högre.

De finansiella målen anger ambitionsnivån för
kommunens finansiella utveckling i syfte att
säkerställa en långsiktig finansiering av kommunens verksamheter. I Budget 2017 med flerårsplan
2018-2019 fastställdes två finansiella mål som
ska spegla god ekonomisk hushållning i Burlövs
kommun:
hetsförsäljning och exploateringsöverskott, ska
vara lägst 1 procent av intäkter från skatter och
statsbidrag, enligt 2017 års budget 9,3 mnkr,
oräknat kostnader för sådana åtgärder där
kommunfullmäktige beslutat att medel ska
reserveras i årsredovisningens balanskravs
avstämning.

»» Investeringsvolym som ett snitt över budget

2017 med flerårsplan 2018-2019 ska inte överstiga 90 mnkr per år.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi har
uppnått
målet

Vi är på
väg att uppnå
målet

Vi har
inte uppnåt
målet

Övergripande mål

2

3

0

Finansiella mål

1

0

1

Totalt

3

3

1

I ovanstående tabell sammanfattas måluppfyllelsen för
de olika perspektiven inom god ekonomisk hushållning;
övergripande mål och finansiella mål. Resultaten visar
att kommunen bedriver sina verksamheter enligt god
ekonomisk hushållning eftersom majoriteten av kommunfullmäktiges övergripande och finansiella mål indikerar på
uppfyllelse vid årets slut eller vid målperiodens slut 2018.
Nedan redogörs för måluppfyllelsen av de fem övergripande och de två finansiella målen.

Mål 1 - Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av
trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av
trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne.
Målet gör gällande att den upplevda tryggheten ska
förbättras bland de boende i kommunen. Upplevelsen av
något, i detta fall trygghet, utgår ifrån betraktaren och
påverkas inte till så stor del av faktiska resultat eller insatser. Att det därmed krävs ett kontinuerligt och mångfacetterat arbete för att stärka medborgarnas trygghet märks
utifrån det arbete som genomförs. Gemensamt är dock
att medborgarens behov är centralt för alla insatser.
Under året genomfördes på en övergripande nivå ett
arbete som involverade samtliga chefer i kommunens
verksamheter. Fokus lades på mindre insatser som tillsammans kunde antas förebygga en upplevd otrygghet.
Utifrån detta arbete gav Kommunfullmäktige ytterligare
anslag för att fortsatta insatser, dels med en satsning
gentemot ungdomar och deras relation till olika uniformsyrken, men också med tekniska lösningar i form av bland
annat övervakning av kommunala fastigheter.
Under 2018 kommer ett projekt, MBU (människan bakom
uniformen) att startas upp i samverkan mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Ungdomsgruppen
håller i projektet som är en verksamhet där ungdomar får
möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till
exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag.
Som led i det tekniska arbetet görs också ett fortsatt
arbete med belysning och dess placering kring kommunala fastigheter. Samtidigt görs beskärning av häckar och
buskage för att kunna hålla en mera öppen insyn mot
olika byggnader. Såväl åtgärder gällande övervakning som
belysning och insynsökande åtgärder antas ha en proaktiv
effekt på bland annat skadegörelse som i sig har en direkt
negativ inverkan på trygghetskänslan.
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På verksamhetsnära nivå har också samtliga skolenheter
implementerat gemensamma riktlinjer för hur de ska
arbeta mot kränkningar inom skolans område. Dessa bygger på vägledande dokument från Skolinspektionen. De
anses som en viktig och gemensam bas för ett fortsatt och
långsiktigt arbete med frågorna.
Inom socialnämndens verksamheter har den upplevda
tryggheten i brukarundersökningen minskat marginellt
inom hemtjänsten, från 84 procent till 83 procent. Inom
särskilt boende har det dock skett en större förändring,
från 82 procent till 88 procent. Resultaten från brukarundersökningarna inom respektive område fångas upp på
enhetsnivå för fortsatt arbete. Generellt har verksamheten säkerställt att brukare med beviljade insatser har en
upprättad genomförandeplan. Syftet är att på ett tydligare
sätt involvera brukarna och deras önskemål.
Utifrån de möjligheter som digitaliserade arbetssätt medför
har ett projekt kallat Nattro startats. För brukare med
nattlig tillsyn har insatsen under året erbjudits och testats
i form av tillsyn via kamera. Fördelarna är att brukarna inte
behöver bli störda i sin sömn då personal via kamerorna
kan hantera tillsynen. Flera andra kommuner har provat
detta med tillfredsställande resultat och mer nöjda brukare.
Genom ett samordnat trygghetsarbete och utifrån
genomförda och planerade aktiviteter kopplade till målet
antas den upplevda känslan av trygghet på sikt komma att
öka, särskilt för specifika målgrupper såsom olika brukargrupper. Trots detta är skillnaden mellan den specifika
indikatorns utfall gällande den upplevda tryggheten och
det uppsatta målet för stor för att målnivån ska uppnås
inom målperioden. Bedömningen är att målet inte fullt ut
nås till år 2018.
Indikator 1.1
SCB: Nöjd Region
Index - Trygghet

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

42

49

45

48

48

57

Ú

Som indikator för målet används delområdet Trygghet
hämtat från SCB:s medborgarundersökning. Den bakomliggande tanken är att de svarande i medborgarundersökningen ska avspegla kommunens befolkningsstruktur och
därigenom ska en bild av de boendes åsikter fås. Sett till
årets medborgarundersökning var det 36 procent av de
1 200 tillfrågade som svarade, det vill säga 432 personer.
Enligt SCB räcker detta för att få en representativ bild av
kommunens befolkning då de i sin analys viktar inkomna
svar utifrån olika bakgrundsvariabler såsom ålder och kön.
Gällande området Trygghet har indikatorns resultat de
senaste två åren stabiliserats sig på index 48.
Invånarnas upplevda trygghet kan självklart påverkas av
specifika händelser i nära anslutning till undersökningen
men resultatet över tid ger en god bild av hur invånarna
generellt förhåller sig till undersökningens olika frågeområden. Även om de kvinnliga svarande generellt anger
en högre otrygghet på samtliga delområden kan det knap-

past vara tillfredställande att kvinnor i betydligt högre
utsträckning än män känner en otrygghet för att vistas
utomhus, 5 av 10 kvinnliga svarande anger ett lågt betyg
(betyg 1-4 på den tiogradiga skalan) på denna delfråga.
Överlag anger drygt 4 av 10 personer i undersökningen
ett lågt betyg gällande delfrågorna ”hur tryggt och säkert
du kan vistas utomhus på kvällar och nätter” samt ”hur
trygg och säker du känner dig mot hot, rån och misshandel”. På delfrågan ”hur trygg och säker du kan känna dig
mot inbrott i hemmet” är det något färre som anger ett
lågt betyg, drygt 3 av 10.
Resultatet från medborgarundersökningens trygghetsområde avspeglas till viss del även i Polisens trygghetsmätning som genomfördes med drygt 300 svarande. Enligt
den upplever en stor andel av de svarande en otrygghet.
Även om frågeformuleringarna i polisens trygghetsmätning skiljer sig från medborgarundersökningen framträder
en bild gällande just otrygghetskänsla inför att visats
utomhus. Dessa svar är långt ifrån en önskvärd målbild
men känslan av otrygghet är inte i direkt paritet med den
faktiska brottsstatistiken.
Indikator 1.2
Öppna jämförelser Trygghet och
säkerhet

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

-

157

123

79

61

97



I SKL:s Öppna jämförelser -Trygghet och säkerhet redovisas ett antal underliggande indikatorer gällande trygghetsaspekter som en sammanvägd kommunranking. I
2017 års ranking placeras Burlövs kommun på plats 61 av
290 kommuner. Senaste åren har inneburet en kontinuerlig förbättring och från 2014 har Burlövs kommuns
placering förbättrats med 96 platser.
Rankingen baserar sig på tre enskilda indikatorer varav två
förbättras från föregående år. För både ”antal anmälda
brott om skadegörelse” och ”stöld- och tillgreppsbrott”
per 1000 invånare fortsätter den positiva trenden med en
nedåtgående utveckling. Däremot ökade antalet anmälda
våldsbrott något gentemot tidigare års utfall.
Polisens brottsförebyggande arbete har resulterat i en
ökning inom så kallade blåljusinitierade brott (alkoholoch narkotikabrott) som ökat med 46 procentenheter.
Dessa brott rapporteras uteslutande av polisen, vilket
innebär att rankingen inte påverkas. Ökningen kan ses
som något positivt utifrån ett brottsförebyggande arbete
då polisens närvaro ökar.

Mål 2 - Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att
påverka kommunens verksamheter och utveckling.
Samtliga nämnder bedriver ett fortsatt aktivt arbete för
att skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande
på kommunens verksamheter. Resultatet för indikatorn

Nöjd Inflytande Index gick tillbaka något föregående år
men rör sig nu i en positiv riktning.
Kännedom och kunskap om vad som planeras och pågår i
kommunen är grunden för att medborgarna ska engagera
sig. Medborgana ska ges möjlighet till dialog kring aktuella
frågor och projekt och i den mån det behövs även erbjudas personliga möten. De stora kommunikationsvägarna
gentemot medborgarna i Burlövs kommun är via telefon,
e-tjänster och via webben i form av Facebook, Tyck om
Burlöv och e-förslag vilka har goda resultat i de effektivitetsmätningar som genomförs. Bland annat besvarades
samtliga inkomna frågor via e-post till medborgarservice
inom 2 dygn. Via telefon besvarades samma typ av ärenden i 63 procent av fallen vilket sammantaget placerar
Burlövs kommun i toppen gällande tillgänglighet via
e-post och telefoni inom mätningen Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK).
Under 2017 har kommunen haft ett fortsatt fokus på
ärenden som kommer in via Tyck om Burlöv eller formulär
till medborgarservice. Kommunen ger god service, då 96
procent av ärendena besvaras inom 10 dagar. Ärendena
handläggs till största del av medborgarservice själva, men
de har också ansvar för att bevaka att övriga kollegor i
huset avslutar inom 10 dagar. Totalt sett har kommunen
hanterat 1 323 ärenden, varav 399 är ärenden inkomna
genom Tyck om Burlöv. Tillsammans med de aktiviteter
som genomförs på enskild verksamhetsnivå är bedömningen att den uppsatta målnivån ska vara nådd till målperiodens slut. Utifrån detta är bedömningen att målet
kommer vara uppfyllt till år 2018.
Indikator 2.1
SCB:s Nöjd
Inflytande Index

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

36

39

39

36

37

39



Resultatet hämtas från SCB:s medborgarundersökning
och belyser medborgarnas attityder till inflytandet i kommunen. Under perioden 2013-2016 har resultatet växlat
från index 36 till index 39 och nu senast, 2017, till index
37. Frågorna till indexet rör i första hand relationen mellan medborgare och politiker, om medborgarna anser att
de blir lyssnade på och ges möjlighet att påverka samt
i vilken utsträckning åsikterna medborgarna har finns
representerade bland kommunens politiker.
Inom ramen för analysarbetet utifrån resultatet framgår det att kommunen bör prioritera arbetet med att
förbättra invånarnas möjlighet att påverka kommunens
verksamheter samt att arbeta för att förbättra förtroendet. Som ett led i detta har kommunen under året fortsatt
att utveckla sina kommunikationsvägar och informerat om
olika möjligheter för medborgarna till att påverka. Bland
annat genom att engagera medborgare i medborgardialogprojektet. Målsättningen med arbetet är att med hjälp
av intervjuer sammanställa och arbeta fram förslag till
förbättringar när det kommer till utbyggnaden av Södra
stambanan mellan Lund och Arlöv.
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Mål 3 - Boende och Miljö

Indikator 3.2

År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva
boendekommunerna i Skåne.

Hushållsavfall som
återvinns genom
materialåtervinning

Resultaten på indikatorerna som är kopplade till det
övergripande målet visar att kommunen har mycket kvar
att göra, men att de aktiviteter som har genomförts under
året fått positiv påverkan på årets resultat och de förväntas även få effekt på kommande års resultat.
Samtliga nämnder arbetar med målet att göra kommunen
attraktiv för de boende. Insatserna som förväntas påverka
indikatorn Nöjd-Region-Index är långsiktiga och utfallet
för 2018 bör komma i närheten av den uppsatta målnivån. Även gällande hushållens materialåtervinning har det
skett en kontinuerlig ökning. Utvecklingen har dock tidigare bedömts vara för långsam för att målnivån ska kunna
nås till år 2018 och med årets markanta tillbakagång är
det inte rimligt att indikatorns målvärde nås till målperiodens slut. Utifrån detta är bedömningen att målet inte
fullt ut uppnås till 2018.
Indikator 3.1
SCB:s Nöjd Region
Index

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

54

55

53

54

56

60



Utfallet hämtas från SCB:s medborgarundersökning och
speglar medborgarnas upplevelse av kommunen som
en attraktiv plats att leva och bo i. I årets undersökning
framkom det att kommunen bör fortsätta fokusera på att
möjliggöra byggande av bostäder, skapa trygga miljöer
att vistas i samt möjliggöra ett brett utbud av fritidsmöjligheter för att kommunen ska bli mer attraktiv att leva
och bo i. Samtliga dessa områden är prioriterade och är
långsiktiga satsningar vars projekteringar är igång i form
av Kronetorpsområdet, nytt badhus samt på sikt förbättrade kommunikationsmöjligheter i och med utbyggnaden
av Södra stambanan med nya stationsområden vid Burlöv
centrum och i Åkarp.
Framtagna detaljplaner ger även en framtida boendemiljö
innehållande en väl avvägd blandning av olika bostadsformer såväl som serviceutbud. Nya bostäder som erbjuder
trygga och attraktiva miljöer att vistas i är viktiga faktorer
för att göra kommunen till en attraktiv boendekommun.
Under året har utbyggnaden av Kronetorpsområdet tagit
fart och planberedskapen för fortsatt byggnation i kommunen är god. Vid årets början fanns cirka 550 bostäder
i antagna planer som inte var utbyggda. Tillsammans ger
de möjligheten till en ökad inflyttning och förväntas attrahera många att bosätta sig i kommunen.
Samtliga dessa åtgärder förväntas bidra till att resultatet
fortsätter att utvecklas och målet, index 60, bedöms bli
uppfyllt till målperiodens slut.
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Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

35

36

37

29

–

46

Ü

Utfallet speglar till viss del hur kommunen arbetar med
miljöfrågor. I detta fall redovisar indikatorn kommunens
arbete för att minska användningen av ändliga resurser
och öka återvinningsgraden. Resultatet hämtas från jämförelsenätverket, Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat
för 2017 presenteras först i april 2018. Resultatet från
2016 som tillkännagavs i april 2017 visar till synes på en
negativ förändring. Detta beror dock på att konstruktionsmaterial inte längre räknas som hushållsavfall. Används
samma beräkningssätt som för 2016 har det i realiteten
skett en förbättring med fyra procentenheter. Utifrån det
nya beräkningssättet kan det dock konstateras att målet
är långt ifrån att nås.
Under 2017 har beslut tagits om att erbjuda kommunens villor fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar från och med 2019. Utifrån erfarenheten hos
andra kommuner som infört detta går det att förvänta sig
en ökning omkring tio procentenheter gällande andelen
återvunnet hushållsavfall. Därutöver har det genomförts
ett flertal aktiviteter vars syfte är att stärka miljömedvetenheten hos allmänheten.
Under året har bland annat Miljödagarna genomförts.
Miljödagarna har sitt fokus på nedskräpning och sortering av avfall. Över 2 000 barn och vuxna deltar via bland
annat skolor och förskolor. Detta är med råge den miljöoch skräpplockardag med flest anmälda från skolorna
jämfört med tidigare år.
Vidare har Arlövs bibliotek anordnat aktiviteten ”Re-Toy”.
Aktiviteten innebär att barn som tröttnat på sina leksaker
kan byta dessa mot för dem nya. Leksakerna får därigenom nytt liv istället för att slängas som avfall.
Störst inverkan på målet bedöms dock åtgärden om fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ha.
Men innan den är fullt ut implementerad är det tveksamt
om målet kommer att uppnås.

Mål 4 – Arbete och Näringsliv
År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med
genomsnittet för Skåne eller högre.
Målet bedöms vara uppfyllt trots att indikatorn ”elever
i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram” inte
beräknas nås fullt ut till 2018. Detta då indikatorns utfall
inte har justerats utifrån den stora andel nyanlända elever
som tillkommit de senaste åren. På övergripande nivå
syns också ett positiv arbetsmarknadsläge med fortsatt
tillväxt.

Indikator 4.1
Elever i årskurs 9
som är behöriga till
ett yrkesprogram,
hemkommun (%)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

85,4

83,8

82,7

87,0

86,2

88,8



Utifrån givna förutsättningar, med ett stort antal nyanlända elever och en stor andel elever som har diagnoser
som förvårar skolgången, så anses resultaten vara goda.
Utbildnings- och kulturförvaltningen fick därtill under
året ta emot elever motsvarande en hel klass i årskurs 9
från en friskola som gick i konkurs vilket innebar en extra
ansträngning. Bedömningen gjordes att många av dessa
elever hade fått alltför höga betyg på sin tidigare skola och
flera av eleverna hade resurskrävande stödbehov.
Till följd av det speciella läge som råder kring tidigare
års flyktingsituation har både SKL och Skolverket valt att
redovisa resultat där elever som invandrat de senaste fyra
åren alternativt saknar svenskt personnummer är exkluderade. Under läsåret 16/17 utgjorde denna grupp drygt
18 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunens skolor.
Exkluderas dessa blev andelen behöriga till ett yrkesprogram för avgående elever i årskurs 9, läsåret 16/17 i
Burlövs kommun 91,8 procent. Exkluderingen av dessa
i resultatsammanställningen görs med hänvisning till att
det inte anses vara rimligt att på så kort tid läsa in grundskolans 8 -12 ämnen och dess kurser på ett nytt språk.
När SKL tar fram resultat inom ramen för öppna jämförelser grundskola så finns ett modellberäknat värde med.
I detta värde tas hänsyn till bakomliggande socioekonomiska faktorer. Burlövs resultat gällande behörighet ligger
då åtta procentenheter över det modellberäknade värdet.
Det var det näst bästa resultatet bland de skånska kommunerna och är ett resultat av det kontinuerliga kvalitetsarbete för skolutveckling som sker inom förvaltningen
och på respektive skolenhet. Bland annat har Vårboskolan
haft en särskild förberedelseklass för nyanlända elever
och omprioriteringar av resurser har gjorts för att kunna
erbjuda studiehandledning på modersmål så att de senast
nyanlända fått mer stöd.
Med hänsyn till det tidigare stora inflödet av nyanlända
elever och deras fortsatt stora stödbehov är det inte
troligt att indikatorns målnivå fullt ut uppnås till 2018.
Justeras utfallet dock utifrån exkludering av nyanlända
elever går det dock att anta fortsatt måluppfyllelse.
Indikator 4.2
Andelen arbetslösa
18-64 år (%)

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

5,0

4,6

4,6

4,0

4,0

4,1

Ú

Utfallet visar hur stor andel av befolkningen i Burlövs
kommun som är utan arbete. Resultatet hämtas från
Arbetsförmedlingen och speglar den genomsnittliga
arbetslösheten för perioden 2017-01-01 till och med
2017-12-31.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
minskade något under 2016 men från och med 2017
skedde en ökning av antalet inskrivna arbetslösa. Detta
på grund av att många nyanlända registrerar sig som
arbetssökande. Därmed fortsatte också antalet deltagare
i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag att öka. Vid
2017 års slut var drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikes födda. Skillnaderna är därmed fortsatt stora
mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland inrikes
födda har arbetslösheten sjunkit till en så låg nivå att de
lediga arbetskraftsresurserna i denna grupp måste betraktas som små.
Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna
för arbetslösa att hitta ett jobb, men samtidigt är det
många som har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Kännetecknande för många av dem är en kort
utbildningsbakgrund. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar gymnasiekompetens och andelen bedöms stiga
ytterligare. För denna grupp behöver arbetsmarknadspolitiken draghjälp av utbildningspolitiken.
De aktiviteter som kommunens verksamheter erbjuder
faller främst inom dels vuxenutbildningens område men
också arbetsmarknadsenhetens arbete med bland annat
de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, det
vill säga ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Som
en del av detta drivs EU-projektet PEAK som ett samarbetsprojekt mellan Komvux och arbetsmarknadsenheten
vid Socialförvaltningen. Projektet har haft 134 utskrivna
deltagare varav 72 procent vid avslut hade någon form av
sysselsättning.
Primär påverkan på indikatorns utveckling är externa faktorer såsom den konjunkturella utvecklingen och tillgång
till utbildningsplatser men förväntan är att målet ska vara
fortsatt uppfyllt år 2018.
Indikator 4.3

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

Etablerade på
arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter avslutad gymnasieutbildning (%)

72,5

58,8

71,0

68,9

71,2

67,5

Û

Indikatorn redovisar hur många ungdomar i Burlövs kommun som avslutade studier på en gymnasieutbildning
2015 och som två år efter, det vill säga 2017, är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. I förhållande till
förra årets tillbakagång har andelen ungdomar som har
börjat studera stigit till 71,2 procent.
Burlövs kommun bedriver inte själv någon gymnasieutbildning och har svårt att direkt påverka indikatorns
utfall som främst påverkas av olika omvärldsfaktorer så
som konjunkturläget och antalet tillgängliga platser på
högskoleutbildningar. Däremot kan kommunen rusta
eleverna under deras tidigare skolgång. De aktiviteter som
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genomförs för att öka gymnasiebehörigheten till studieoch yrkesförberedande gymnasieprogram möjliggör på
sikt även att fler går ut i arbete eller studier på universitet
och högskola. Genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete
inom främst grundskolorna tillsammans med Burlövs
geografiska läge med en god tillgång till högre utbildningsmöjligheter och en fortsatt relativt låg arbetslöshet
förväntas resultatet fortsätta ligga på en nivå i linje med
målsättningen de närmsta åren.

Mål 5 – Service och kvalitet
År 2018 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i
Skåne med kommunens verksamheter och service.
Samtliga nämnder arbetar aktivt med att höja servicenivån i kommunens verksamheter och utifrån de indikatorer
som är kopplade till målet och de aktiviteter som genomförs förväntas målet bli uppfyllt till år 2018.
Indikator 5.1
Socialstyrelsens
brukarbedömning
– helhet hemtjänst

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

87

86

83

88

89

91

Û

Utfallet hämtas från Socialstyrelsens brukarundersökning. Syftet med indikatorn är att ta reda på hur brukare
värderar sin hemtjänst. Resultatet för 2017 visar på en
liten men fortsatt positiv utveckling. 89 procent av de
svarande anger att de är ganska eller mycket nöjda med
den hemtjänst som de erbjuds.
Som ett led i att höja resultatnivån pågår ett arbete med
att utveckla förvaltningens analys- och utvecklingsarbete. Kopplat till det har ett IT-stöd tagits fram samtidigt
som processer och rutiner kontinuerligt ses över. Ett led
i detta arbete har varit att inrätta ett kvalitetsråd för att
implementera ett nytt arbetssätt gällande hur resultatanalys och fortsatt arbete utifrån olika undersökningar
ska ske inom de olika verksamhetsområdena. Därtill har
förvaltningen tagit fram nya rutiner för Lex Sara i syfte att
förbättra hanteringen och uppföljningen av avvikelser.
Bedömningen är att resultatet ska förbättras genom de
aktiviteter och insatser som görs, så att målet, 91 procent
nöjda, ska vara uppnått år 2018.
Indikator 5.2
Socialstyrelsens
brukarbedömning
– helhet särskilt
boende

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

81

79

88

75

87

84

Û

Utfallet hämtas från Socialstyrelsens brukarundersökning. Syftet med indikatorn är att ta reda på hur brukare
värderar sin hemtjänst. Resultatet för 2017 innebar en
återhämtning av kundnöjdheten till en nivå som innebär
att målet återigen är uppnått. Det samlade resultatet med
87 procent nöjda brukare placerar Burlövs kommun bland
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de 33 procent kommuner med mest nöjda brukare av
samtliga kommuner. Vid två av kommunens egna boenden har samtliga svarande angett att de är ganska eller
mycket nöjda med sitt boende, vilket är ett mycket gott
betyg på verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.
Under 2016 påbörjades ett pilotprojekt, Att Våga, med
målsättningen att öka delaktigheten för brukare och
anhöriga via en digital plattform kopplad till brukarnas
boende samtidigt som uppföljningen blir bättre för personalen. Pilotstudien fick positiv respons från såväl brukare
som personal och under 2017 beslutades att samtliga
boenden skulle omfattas. Implementeringen är påbörjad
och kommer att vara fullt ut genomförd under 2018.
Bedömningen är att det arbete som har genomförts kommer att fortsätta att generera goda resultat i kommande
års undersökningar.
Indikator 5.3

Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Mål
2018

Svenskt
näringslivs
företagsklimat
totalt, ranking

42

129

28

20

28

46

Ü

Resultatet hämtas från Svenskt näringslivs rankning och
speglar hur företagen upplever kommunen som en bra
plats att verka i. Resultatet för 2017 visar på en tillbakagång med åtta placeringar från tidigare års toppresultat
men är väl inom uppsatt målnivå. Undersökningen visar
bland annat på vikten av fortsatt arbete kring förståelse
för företagande samt att hålla en god dialog mellan företagarna och kommunen.
Under året har det löpande mötesprogrammet för
företagare fortsatt med bland annat företagarfrukostar,
föreläsningar och seminarier. Dessa har bland annat kunnat erbjuda företagare att diskutera bemötandeteknik
för långsiktiga och hållbara kundrelationer och utvecklande ledarskap. Vidare har årets företagare korats för
att uppmärksamma väl fungerande företag och ett flertal
företagsbesök för politiker har genomförts.
Inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde
genomförs sedan början av 2017 en löpande mätning
kallad ”Företagsundersökning Insikt”. Undersökningen
görs gentemot företag som fått beslut i ett bygglovsärende samt företag där verksamheten har genomfört en
miljö- eller livsmedelsinspektion. För perioden januarinovember 2017 ger företagarna ett samlad NKI (NöjdKund-Index) på 69 (av 100) fördelat på bygglovssidan
(64) och miljö och hälsoskyddsarbetet (77). SKL, som har
tagit fram undersökningen, grupperar resultat i intervallet
62-69 som godkänt samt 70-80 som högt. Det innebär att
de preliminära resultaten för 2017 års mätning placerar
miljö- och byggnämndens arbete gentemot företagare på
en klart godkänd nivå och deras arbete med goda kontakter med företag kommer att ha ett fortsatt fokus under de
kommande åren.

Utifrån de aktiviteter och insatser som genomförs förväntas måluppfyllelsen kvarstå även det kommande året.

Finansiellt mål 1
Årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, ska vara lägst 1 procent
av intäkter från skatter och statsbidrag, enligt 2017 års
budget 9,3 mnkr, oräknat kostnader för sådana åtgärder
där kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens 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:
Finansiellt mål 1
(mnkr)

Utfall
2014

Resultat enl resultaträkning
Avgår reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott
Justering för kostnader avseende
åtgärder där medel reserverats i
tidigare bokslut
Justerat resultat

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

101,6

9,6

60,1

103,1

-83,7

-7,4

0

-34,0

2,8

2,9

0

1,4

20,7

12,5

60,1

70,5

Årets justerade resultat blev 70,5 mnkr, vilket motsvarar
7,4 procent av de samlade intäkterna från skatter och
statsbidrag. Det justerade resultatet är 61,4 mnkr eller 6,4
procentenheter högre än den finansiella målsättningen
för 2017 (9,3 mnkr), därmed har målet uppnåtts.

Finansiellt mål 2
Investeringsvolym som ett snitt över budget 2017 med
flerårsplan 2018-2019 ska inte överstiga 90 mnkr per år.
Kommunens investeringsvolym är en viktig post att hålla
reda på. Orsaken till det är att finansieringen av kommunens investeringar får mångårig påverkan på kommunens
årliga resultat.
Målsättningen innebär att årets investeringsvolym inte
ska överstiga 90 mnkr. I det fall investeringsvolymen
överstiger 90 mnkr bör de två kommande årens investeringsvolym understiga 90 mnkr så att snittet över tre år
uppgår till 90 mnkr. Årets investeringar uppgick till 98,8
mnkr. Samtidigt beräknas investeringarna för 2018 och
2019 bli 128,4 respektive 158,7 mnkr. Den genomsnittliga investeringsvolymen åren 2017-2019 bedöms därför
bli 129 mnkr, vilket är 39 mnkr högre än den finansiella
målsättningen per år, varför målet inte kan anses vara
uppfyllt.

Ekonomisk översikt och
analys
Årets resultat

Årets resultat uppgår till +103,1 mnkr och är i förhållande
till tidigare år det högsta resultat kommunen haft sedan
2000-talets start. I diagrammet på nästa sida redovisas
resultatutvecklingen mellan åren 2013 och 2017.

Resultat inklusive jämförelsestörande
poster

Under årens gång har de redovisade resultaten påverkats
av ovanliga poster som stör resultatet, så kallade jämförelsestörande poster och extraordinära poster, främst
reavinster efter försäljning av fastigheter och aktier.
Bland annat påverkades resultatet 2013 marginellt av
jämförelsestörande poster, 0,1 mnkr, medan resultatet
2014 hade jämförelse störande poster motsvarande
83,7 mnkr. Under 2013 påverkades resultatet av att
försäkringspremier från AFA, 10,8 mnkr, återbetalades
samtidigt som nedskrivningar av Svenshögskolan och
Humlemadsskolan gjordes, 10,7 mnkr, medan resultatet
2014 påverkades av ett exploateringsöverskott i samband
med försäljning av mark på Flansbjer Norra samt Sege
nya industriområde. Även 2015 års resultat påverkades
av jämförelsestörande poster, dels i samband med att
entreprenören för bygget av nya Svenshögskolan gick i
konkurs, -23,9 mnkr i nedskrivningar av bygget till följd
av att projektet varit framtungt8, dels till följd av återbetalningar för tidigare inbetalda försäkringspremier (AFA),
5,1 mnkr, för perioden 2004 som inte utnyttjats. 2016 års
resultat belastades däremot inte av några jämförelsestörande poster.
Resultatet för 2017 uppgår till +103,1 mnkr inklusive
jämförelsestörande poster. I förhållande till föregående
år förbättras resultatet med 43,0 mnkr. Det beror huvudsakligen på att årets preliminära resultat påverkats av
reavinster och nedskrivningar motsvarande +34,0 mnkr.
De jämförelsestörande posterna består dels av en reavinst
som uppstått till följd av försäljning av Burlövs gamla
skola, 2,9 mnkr, dels av exploateringsöverskott i samband
med försäljning av mark på Stora Bernstorp och Sege nya
industriområde, 31,1 mnkr. 2017 års resultat är det högsta uppmätta resultatet sedan 2000-talets start.

Resultat exklusive jämförelsestörande
poster

Under större delen av 2000-talet har ekonomin utvecklats
positivt i Sverige, så även i Burlövs kommun. Det första
decenniet under 2000-talet fram tills den finansiella
krisen slog till 2008 kännetecknades av höga årliga resul8 Utbetalningarna och genomförandet stämde inte överens,
vilket resulterade i att kommunen låg ute med 23,9 mnkr.
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Årets resultat
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Årets resultat inkl jämförelsestörande poster (mnkr)

tat. Det var framförallt skatterna och statsbidragen som
utvecklades väsentligt fram till 2008 inom kommunen.
Därefter följde några år med varierande resultatnivåer.
Det svaga resultatet 2013, -1,0 mnkr, berodde på att
nettokostnaderna detta år utvecklades starkt, med 6,6
procent eller 46,9 mnkr, vilket var bland de högsta nettokostnadsökningarna efter finanskrisen 2008. Orsaken var
framförallt en tillfällig ökning av fastighetsunderhåll, 12,0
mnkr, detta år. År 2014 bröts tidigare års resultatminskningar och åren därpå ökade resultaten successivt.
Orsaken var att nettokostnadsutvecklingen dämpades
till i genomsnitt runt 2 procent per år fram till 2016.
Detta skedde samtidigt som intäkterna från skatter och
statsbidrag ökade med i genomsnitt 4-7 procent per år.
Nettokostnaderna minskade bland annat som ett led i att
det planerade fastighetsunderhållet minskade 2014 och
att en stor del av verksamheternas volymökningar under
2015 och 2016 hade finansierats av diverse ersättningar
och riktade statsbidrag. Bland annat ökade intäkterna
från diverse ersättningar och riktade statsbidrag med 52
procent mellan åren 2015 och 2016. Detta bidrog till att
kommunens volymförändringar denna period blev negativ, det vill säga att kommunens nettokostnader i fasta
priser minskade.
I likhet med föregående år hamnar 2017 års resultat,
exklusive jämförelsestörande poster, på en hög nivå,
69,1 mnkr. Årets resultat är en ökning med 9,0 mnkr
jämfört med 2016 och beror bland annat på en fortsatt
stark utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag.
Jämfört med föregående år ökade intäkterna från skatter,
statsbidrag och finansiella poster med 6,2 procent, motsvarande 54,8 mnkr, medan verksamhetens nettokostnader ökade med 5,5 procent, motsvarande 45,8 mnkr.
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2015

2016

2017

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster (mnkr)

Verksamheternas nettokostnader ökar med 45,8 mnkr
jämfört med bokslut 2016. En stor del av kostnadsökningarna mellan åren går att hänföra till pris- och löneuppräkningar, 18,7 mnkr, och volym- och kvalitetsökningar inom
bland annat pedagogisk verksamhet och individ- och
familjeomsorg. Därutöver ökar överskottet för flyktingverksamheten kopplat till schablonersättningen med cirka
17,6 mnkr, vilket reducerar kostnadsökningen.
Personalkostnaderna står för den största delen av
årets samtliga driftskostnadsökningar, en ökning med
50,4 mnkr jämfört med 2016, vilket motsvarar 106 procent av kommunens totala nettokostnadsökning. Totalt
uppgår personalkostnaderna till 615,3 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 9 procent jämfört med föregående år. Däremot minskar entreprenadkostnaderna med
14,1 mnkr, nästan -4 procent jämfört med föregående år,
vilket bidrar till att nettokostnadsökningen blir lägre än
personalkostnadsökningen 2017.
Avskrivningarna ökar med 8 procent till följd av helårseffekt av nya Svenshögskolan, fiberutbyggnad i kommunen
samt diverse inventarieanskaffningar, totalt 3,6 mnkr.
Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag har haft
en gynnsam utveckling, dels till följd av en positiv befolkningsutveckling på 1,2 procent mellan åren 2016-2017,
dels som en effekt av att svensk ekonomi befinner sig i
en högkonjunktur som drivits på av hushållens konsumtion och exportindustrin. Ett resultat av det är att fler
invånare varit sysselsatta, vilket haft en positiv utveckling
på skatter och statsbidrag. Skatteintäkterna från kommunens invånare ökar med 23,9 mnkr medan de generella
statsbidragen (inkomstutjämning, kostnadsutjämning,
LSS-utjämning etc.) står för en ökning med 31,0 mnkr
jämfört med föregående år. Inkomstutjämningen, som
kompenserar kommuner för låg skattekraft, står för den
största ökningen jämfört med föregående år, 17,5 mnkr.

Kostnadsutjämningen, som kompenserar kommuner för
bland annat en ogynnsam befolkningsstruktur, ökar med
8,7 mnkr jämfört med föregående år. I likhet med föregående år fick Burlövs kommun riktade stadsbidrag för
byggbonus, 6,6 mnkr, som klassificeras som ett generellt
statsbidrag i syfte att stimulera bostadsbyggnationen i
kommunen. Dessutom beslutade regeringen i höständringsbudgeten om ett bidrag för ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen, så att de kan
bo kvar i kommunen. Burlövs kommun tilldelades cirka
1 mnkr, som även det klassificerades som ett generellt
statsbidrag.

Utveckling av intäkter och nettokostnader
tkr
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Nettokostnader

För att kommunen ska kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Verksamhetens kostnader bör därför
inte öka i snabbare takt än intäkterna i form av skatteintäkter och statsbidrag.
Under de senaste fem åren har kommunens intäkter
ökat i snabbare takt än kommunens nettokostnader.
Nettokostnaderna har under denna period ökat med
97,0 mnkr, vilket motsvarar 12,4 procent, medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 176,2 mnkr, motsvarande
22,8 procent. Större delen av perioden har intäkts- och
nettokostnadsökningarna följt varandra. Dock förändrades
detta åren 2015-2017. Under dessa år började intäkterna
succesivt att öka mer än nettokostnaderna. Den främsta
orsaken till det var dels flyktingkrisen hösten 2015, dels
statens ambition att utveckla de kommunala verksamheterna med hjälp av riktade statsbidrag.
Under de senaste tre åren har kommunens intäkter från
ersättningar och riktade statsbidrag ökat med 153,9 mnkr,
vilket motsvarar 153 procent. Dessa intäkter har i sin
tur bidragit till att finansiera de kostnadsökningar som
skett i kommunen under denna period, vilket bidragit till
att nettokostnadsökningarna under denna period varit
dämpade.

Balanskravet

Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte ett tak.
Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom
de tre kommande budgetåren. Undantagsregler finns
dock och i de fall reglerna nyttjas ska det tydligt framgå
att kommunen använt sig av principerna för synnerliga
skäll eller resultatutjämningsreserven. I förlängingen krävs
dock ett positivt resultat för att säkra det egna kapitalet
och bygga upp medel för att täcka framtida reinvesteringar och pensionskostnader.
Det finns regler för hur balanskravsresultatet ska räknas
fram. Årets resultat ska justeras för vissa kostnader och
intäkter som uppstår under året. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget blir avstämningen mot balanskravet för 2017 följande:
Avstämning av balanskrav (mnkr)

700
2013

lika med eller högre än kommunens kostnader efter att
realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar
och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort
från resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte
ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får stå för notan.

Enligt Kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en
ekonomi i balans. Det innebär att årets intäkter ska vara

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Resultat enligt resultaträkning

9,6

60,1

103,1

Reducering av samtliga
realisationsvinster

0,0

0,0

-2,9

Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjligheter

0,0

0,0

0,0

Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjligheter

0,0

0,0

0,0

Orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

9,6

60,1

100,2

Burlövs kommun har uppfyllt balanskravet sedan det
infördes år 2000 och har därmed inget negativt balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Årets resultat
efter balanskravsjusteringar uppgår till 100,2 mnkr, vilket
innebär att balanskravet därmed är uppfyllt.

Resultatutjämningsreserv

Burlövs kommun har, KF 2013-11-18 § 101, beslutat
om riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt beslutat
om att reservera 41,7 mnkr av 2010, 2011 och 2014 års
resultat efter balanskravsavstämning för resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv är tänkt att användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt.
Enligt gällande riktlinjer kan reserven inte disponeras
under 2017 då skatteintäkterna generellt har utvecklats
bättre än genomsnittet de senaste 10 åren. Det ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra
nödvändiga omstruktureringar i kommunens verksamheter och/eller överbrygga en lågkonjunktur.
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Avstämning av balanskrav (mnkr)
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

9,6

60,1

100,2

0

0

-5,7

0

0

0

Årets balanskravsresultat

9,6

60,1

94,7

Justering för kostnad avseende åtgärder
där medel reserverats i tidigare bokslut

2,9

0

1,4

Justering för kostnad avseende åtgärder
där medel reserverats för kommande år

0

-14,5

0

12,5

45,6

95,9

Årets balanskravsresultat efter
synnerliga skäljusteringar

I årets resultat efter balanskravsjusteringar finns det i
år en möjlighet att reservera 90,9 mnkr till resultatutjämningsreserven. Detta eftersom resultatet uppfyller
kommunens riktlinjer för att reservera medel till resultatutjämningsreserven9. De senaste två åren har ingen reservering gjorts till resultatutjämningsreserven med motiveringen att kommunens reserv på 41,7 mnkr motsvarat
cirka fem procent av kommunens intäkter från skatter och
statsbidrag.
Befintlig avsättning möjliggör ett ekonomiskt handlingsutrymme att under en femårsperiod fortsätta driva kommunens verksamheter med samma kostnadsnivå även om
intäkterna från skatter och statsbidrag skulle minska med
i genomsnitt en procent per år i fem år. Om målsättningen
är att fortsätta ha en resultatutjämningsreserv som motsvarar fem procent av intäkterna från skatter och statsbidrag ska en avsättning motsvarande 5,7 mnkr av årets
balanskravsresultat göras till resultatutjämningsreserven.
I årets balanskravsutredning föreslår kommunledningskontoret en avsättning på 5,7 mnkr av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
I 2016 års bokslut tog kommunfullmäktige ett beslut om
att reservera sammanlagt 14,5 mnkr av kommunens uppkomna överskott för särskilda ändamål enligt principerna
för särskilda skäl. Reservationen avsåg:
•

1,2 mnkr till personalfrämjande åtgärder att användas under 2017

•

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

•

6,1 mnkr för att täcka eventuella fasta kostnader
för hyra av moduler som kommunen tagit på sig i
samband med den stora flyktingkrisen hösten 2015.
Orsaken är att kommunen utifrån rådande situation
beslutat om ett femårigt hyresavtal för moduler vid
Tågarp som idag används till HVB-hem för ensamkom-

9 Kommunens riktlinjer för att reservera medel till resultatutjämningsreserven innebär att årets resultat efter balanskravsjusteringar måste överstiga en procent av skatter och statsbidrag,
det vill säga cirka 9,5 mnkr i 2017 års bokslut.
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mande flyktingbarn. Efter nya asyllagar har andelen
ensamkommande flyktingbarn minskat, vilket har
påverkat intäkterna från Migrationsverket. Då hyresavtal och kapitalkostnader för modulerna kvarstå en bit
in i 2020 befaras verksamheten gå med underskott.
Av dessa reservationer har 1,4 mnkr disponerats under
2017, vilket innebär att 13,1 mnkr återstår.
Utifrån årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar uppgår resultatet till 96,1 mnkr.

Budgetavvikelse

Med budget avses i denna årsredovisning den ursprungliga budgeten för 2017, fastställd av fullmäktige i november 2016. För nämndernas budgetavräkning används dock
nämndens totalanslag, det vill säga summan av årsbudget
och de korrigeringar (resultatöverföring, tilläggsanslag
med mera) som kommunfullmäktige har beslutat om
under året. På nämndsnivå utgör totalanslaget kommunfullmäktiges direktiv för nämnden.
Budgeten för 2017 visade på ett resultat, exklusive jämförelsestörande poster, på +9,3 mnkr. Utfallet, +69,1 mnkr,
blev 59,8 mnkr högre än budget.
Följande tabell beskriver orsakerna till budgetavvikelserna:
Budgetavvikelse (mnkr)
Nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatter, statsbidrag enl. SKL
Finansiella poster

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

-835,7

-878,0

42,3

-46,3

-45,8

-0,5

-882,0

-923,8

41,8

947,4

-926,6

20,8

8,7

9,5

-0,8

Uppräkning Södra stambanan

-5,0

-3,0

-2,0

Resultat före
jämförelsestörande poster

69,1

9,3

59,8

Jämförelsestörande poster

34,0

87,1

-53,1

103,1

96,4

6,7

Årets resultat

Nettokostnaderna blev 42,3 mnkr lägre jämfört med budget. Budgetavvikelserna förklaras mer i detalj i diagrammet på nästa sida.
Avskrivningarna blev 0,5 mnkr högre än budgeterat och
beror huvudsakligen på en nedskrivning till följd av rivning
av en byggnad i samband med köp av mark. Att avskrivningarna avviker från budget beror på att investeringsobjekten har avslutats tidigare eller senare än planerat.
Skatter och statsbidrag blev 20,8 mnkr högre än budgeterat. Detta beror till stor del på en högre befolkningstillväxt
jämfört med budget samt bättre sysselsättningstillväxt,
vilket inneburit att slutavräkningen för 2016 och den
preliminära avräkningen för 2017 reviderats upp. Utöver
det bidrar en revidering av 2016 års inrapporterade
räkenskapssammandrag för LSS-verksamheten till att
LSS-utjämningsavgiften blir 1,4 mnkr lägre än beräknat.

Budgetavvikelse
Socialnämnden

4,3

Utbildnings- och kulturnämnden

-2,4

Miljö- och byggnämnden

1,1

Kommunstyrelsen

5,7

Gemensamma verksamheter

33,6
-5

0

5

Dessutom bidrar även statsbidraget för byggbonus10 och
för ensamkommande flyktingbarn som hunnit bli 18 år
under asylprocesen till att intäkterna från skatter och
statsbidrag blev ytterligare 7,5 mnkr högre jämfört med
budget.
Finansiella poster blev 0,8 mnkr lägre än budget och
beror till stor del på lägre avkastning på aktie- och
räntefonder avseende avsatta medel för pensioner och
Södra stambanan. Uppräkning av Södra stambanan blev
2,0 mnkr högre än budgeterat. Förklaringen ligger i att
indexet som styr åtagandet utvecklades positivt under
2017 till följd av rådande högkonjunktur. Detta har lett till
att avsättningen ökat mer i värde än budgeterat.
Diagrammet ovan illusterar nämndernas resultat i förhållande till budget. Nettokostnaderna blev 42,3 mnkr
lägre än budgeterat, varav 8,6 mnkr avser nämndernas
verksamheter och 33,6 mnkr avser gemensamma verksamheter. De största avvikelserna mot budget finns inom
kommunstyrelsen och socialnämnden medan posterna
oförutsedda behov, schablonersättning för flyktingar samt
löneökningar står för merparten av den positiva avvikelsen för de gemensamma verksamheterna.
Kommunstyrelsen genererar ett överskott motsvarande 5,7 miljoner kronor jämfört med budget.
Kommunledningskontoret bidrar med 2,6 mnkr medan
samhällsbyggnadsförvaltningen står för 3,1mnkr.
De bidragande orsakerna till kommunledningskontorets
överskott är bland annat vakanser under året på gemensam verksamhet och ökade intäkter inom verksamhetsområdet samhällsskydd och beredskap.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen förklaras den positiva budgetavvikelsen framförallt genom att destinerade
medel för trygghetsskapande åtgärder och renovering
av NO-salarna på Vårboskolan inte genomförts. Exklusive
dessa anslag skulle förvaltningen redovisat ett underskott
på cirka 1,6 mnkr.
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Miljö- & byggnämndens nettokostnader understiger
budget med 1,1 mnkr och beror till största delen på att
nämnden erhållit högre intäkter för bygglov och sanktionsavgifter inom byggsidan.
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar en negativ
budgetavvikelse med 2,4 mnkr. Det största underskottet går att härleda till gymnasieskolan och förskolan, 4,1
respektive 0,9 mnkr, medan grundskolan levererar ett
överskott på 2,1 mnkr.
Förskolans negativa budgetavvikelse på 0,9 mnkr beror på
att verksamheten blivit återbetalningsskyldig för bidrag
för små grupper från Skolverket. Grundskolans överskott
på 2,1 mnkr beror bland annat på färre elever jämfört
med budget, ca 20 elever. Under året har även andelen
elever från andra kommuner ökat, vilket bidragit till en
högre intäkt centralt samtidigt som kostnaderna för köpta
platser i andra kommuner och friskolor minskat då färre
sökt sig utanför kommunen. Dessutom bidrar intäkter från
Migrationsverket och överenskommelsen med Malmö
stad kring Disponentvillan till att intäkterna blev högre
jämfört med budget. Gymnasieutbildningen har en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr, vilket går att härleda till
ordinarie gymnasieskola. Det är dyrare program samt fler
elever med behov av särskilt stöd, som påverkat priset per
elev och slutligen resultatet.
Socialnämnden redovisar ett överskott med 4,3 mnkr
jämfört med budget. De största överskotten inom nämnden återfinns inom vård och omsorg och individ- och
familjeomsorg.
Vård och omsorgs överskott hamnar på 4,4 mnkr och
beror bland annat på ökade intäkter till följd av nya
avgifter, försäljning av korttidsplatser till Staffanstorp
samt stimulansmedel. Individ- och familjeomsorgens
positiva budgetavvikelse på 4,1 mnkr beror främst på
överskott inom försörjningsstödet, +3,1 mnkr, samt att
antalet vuxna institutionsplacerade minskat, +1,9 mnkr.
Kostnaderna för LSS-verksamheten uppvisar ett underskott med 3,9 mnkr, vilket framförallt beror på dyra placeringar på korttidsboende.

10 Riktat statsbidrag som klassificeras som ett generellt statsbidrag
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Kommunens gemensamma verksamheter redovisar
en positiv budgetavvikelse på 33,6 mnkr. Mer än halva
överskottet återfinns inom posten schablonersättningar,
+17,6 mnkr. Andra stora poster som uppvisat ett överskott är posten oförutsedda behov som ihop med sociala
projektmedel uppvisar ett överskott på 4,1 mnkr samt
att årets lönerevision blev 6,9 mnkr lägre jämfört med
budget.

Prognossäkerhet

Kommunens ekonomistyrning bygger på att den övergripande ekonomin följs upp tre gånger per år. Denna
styrning är avgörande för framtida planering och då är
prognossäkerheten av stor betydelse. Nedan visas helårsprognosen för de tre uppföljningstillfällena i relation till
bokslutet 2017:
Helårsprognos,
budgetavvikelse (mnkr)
Verksamheternas
nettokostnader

Prognos Prognos Prognos
31 mars
30 juni
31 okt

Bokslut
31 dec

-887,4

-879,3

-884,6

-882,0

Skatter & statsbidrag samt
finansiella poster

942,5

942,2

945,3

951,1

Jämförelsestörande poster

59,3

57,3

35,9

34,0

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster

114,4

120,2

96,6

103,1

55,1

62,9

60,7

69,1

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster

Jämfört med resultatet i uppföljningsrapport 3 förbättrades årets resultat inklusive jämförelsestörande poster
med 6,5 mnkr. Dock blev årets resultat i bokslutet lägre än
de prognoser som gjordes i tidigare uppföljningar under
året. Orsaken till det är bland annat att det förväntade
exploateringsöverskottet på Stora Bernstorp 2 och reavinster i samband med planerad försäljning av mark vid
kvarteret Ugglan och Södervångskolan senarelades.
Det viktigaste måttet i prognoserna är årets resultat exklusive jämförelsestörande poster. Trenden är att resultatet
succesivt förbättras under året. Orsaken till det är att
kommunen arbetar enligt försiktighetsprincipen så att
intäkter inte övervärderas och kostnaderna inte undervärderas. Vid prognostillfällena har resultatet varierat från
55,1 mnkr till 62,9 mnkr och 60,7 mnkr i uppföljningsrapport 3. Mellan det senaste prognostillfället och bokslutet
skiljer sig resultatet med +8,4 mnkr, vilket tyder på en hög
prognossäkerhet.
Den främsta förklaringen till resultatförbättringen i
bokslutet är att verksamheternas nettokostnader minskar samtidigt som kommunens intäkter från skatter,
statsbidrag och finansiella poster förbättras jämfört med
bedömningarna i uppföljningsrapport 3. Nämndernas
nettokostnader totalt blev 3,2 mnkr lägre jämfört med
bedömningarna i senaste uppföljningsprognos. Dock
skiljer sig resultatet inom de olika nämnderna avseende
senaste uppföljningsprognos och bokslut.
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Utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens
resultat försämrades med 1,3 mnkr respektive 2,1 mnkr
jämfört med oktobers prognos medan kommunstyrelsens
resultat förbättrades med 1,9 mnkr. Den samlade nettokostnadsminskningen beror på att kommunens centrala
verksamheters nettokostnader minskat. Mellan uppföljningsrapport 3 och bokslutet har den positiva budgetavvikelsen ökat från 28,8 mnkr till 33,6 mnkr, en ökning med
4,8 mnkr. Orsaken till det är att ersättningen för schablonbidraget blev högre än beräknat.
Vidare blev intäkterna från skatter och statsbidrag och
de finansiella posterna högre i bokslutet jämfört med
uppföljningsrapport 3. Orsaken till det är att de generella
statsbidragen ökade med 5,8 mnkr till följd av byggbonus
och bidrag för ensamkommande som under asylprocessen fyllt 18 år.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndernas utfall
blev bättre jämfört med uppföljningstillfällena. Detta på
grund av att de centrala posterna levererar högre positiva
budgetavvikelser samt att skatter och statsbidrag utvecklats bättre än budget.

Likviditet (kassa och bank)
300
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245,3

222,4
191,3

186,2
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Likviditeten har varit mycket god under lång tid. Kassaflödet
från den löpande verksamheten har för perioden tillsammans med försäljningar av exploateringsmark täckt investeringsutgifterna fullt ut under de senaste fem åren.
2013 minskade likviditeten främst på grund av en högre
investeringstakt än brukligt för kommunen. 2014 bidrog
stora exploateringsintäkter från bland annat försäljningen
av exploateringsmark Flanjsber Norra till att likviditeten
ökade från 186,2 mnkr till 222,4 mnkr. Under 2015 och
2016 minskade kommunens likviditet, vilket även dessa
gånger främst berodde på kommunens expansiva investeringstakt, men till viss del även under 2016 på kommunens utveckling av den finansiella verksamheten.
2017 ökar likviditeten återigen, +78,7 mnkr. Årets likviditetsökning är framförallt kopplad till förändringen i
fordringarna gentemot Migrationsverket för kostnader för
ensamkommande flyktingbarn, totalt +67,1 mnkr jämfört
med föregående år.

Utöver de likvida medlen finns finansiella omsättningstillgångar i form av medel avsedda för pensionsåtaganden
samt bidrag till utbyggnaden av Södra stambanan. Medlen
är placerade i aktie- och räntefonder. Marknadsvärdet för
fonderna uppgick vid årsskiftet till totalt 276,4 mnkr, varav
152,9 mnkr för pensionsmedlen och 123,5 mnkr för medlen till bidrag för Södra stambanan. Föregående årsskifte
uppgick värdena till 135,1 mnkr respektive 116,1 mnkr. De
har således ökat med totalt 25,2 mnkr.

Kassaflödesanalysen visar betalningsströmmarna
och hur de likvida medlen förändras under året.
Kassaflödesanalysen i denna årsredovisning följer de
rekommendationer som redovisningsrådet har tagit fram.
Kassaflödet beskrivs på följande sätt:
2017

2016

Förändring

Medel från:
Den löpande verksamheten

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

2017

2016

Förändring

Förpliktelser:

Kassaflöde

Kassaflöde (mnkr)

Pensionsmedel och
pensionsförpliktelser

167,4

85,0

82,4

Investeringsverksamheten

-65,7

-95,7

30,0

Finansieringsverksamheten

-22,9

-14,1

-8,8

Årets kassaflöde

78,8

-24,8

103,6

Vid årets början

166,5

191,3

-24,8

Vid årets slut

245,3

166,5

78,8

Likvida medel:

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev
+167,4 mnkr, vilket var nästan dubbelt så mycket som
2016. Orsaken till detta är förändringarna i fordringarna,
främst fordringar gentemot Migrationsverket för kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Under 2016 ökade
fordringarna med 30,5 mnkr, vilket påverkade kassaflödet negativt, medan fordringarna under 2017 minskade
med 36,6 mnkr, vilket påverkade kassaflödet positivt.
Skillnaden mellan åren, netto +67,1 mnkr, förklarar den
stora förändringen i kassaflödet mellan åren.
Förutom kassaflödet från den löpande verksamheten
påverkas likviditeten av investeringar, försäljningar
samt ut- och inlåning och finansiella omdispositioner.
Nettoinvesteringarna uppgick till 98,8 mnkr och minskade
likviditeten. Försäljningar av tillgångar inklusive exploateringsverksamheten gav inkomster på 33,1 mnkr, vilket
ökade likviditeten. Burlövs kommun svarar även för finansieringen av VA SYD:s verksamhet inom Burlöv. Under
2017 lånade kommunen ut netto 17,9 mnkr, vilket belastade kommunens likviditet. Slutligen har 5,0 mnkr från
kommunens innehav av aktie- och räntefonder återinvesterats i fonderna, vilket påverkat likviditeten negativt.
Kassaflödet totalt, det vill säga likviditetsförändringen,
uppgick till +78,8 mnkr, vilket gjorde att de likvida
medlen ökade från 166,5 mnkr 2016 till 245,3 mnkr vid
2017 års slut. Värdet är det näst högsta i Burlövs kommun någonsin och överträffas bara 2008 då likviditeten uppgick till 288,3 mnkr, efter stora försäljningar av
exploateringsmark.

- Avsättningar i balansräkningen

9,1

8,5

0,6

- Ansvarsförbindelse

277,9

286,6

-8,7

Summa förpliktelser

286,9

295,1

-8,1

152,9

135,1

17,8

Pensionsmedel:
- Finanseilla placeringar
- Återlånade medel

134,0

160,0

-26,0

Summa pensionsmedel:

286,9

295,1

-8,1

- Genom försäkring

52,5

48,1

4,4

- Erlagd löneskatt

12,7

11,7

1,0

1,4

0,5

0,9

Förpliktelser minskade:

- Överskottsmedel i försäkring

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun beslutade år 2005
att 50,0 mnkr av kommunens likvida medel skulle avskiljas
och placeras i långsiktig kapitalförvaltning. Dessa skulle
användas till framtida pensionsutbetalningar eftersom
likviditetspåfrestningen för pensionskostnaderna ökade.
Under år 2005 och 2006 placerades 40,0 mnkr och
under 2009 ytterligare 10,0 mnkr. Placeringarna utgörs
idag av andelar i aktiefonder med aktier noterade på
Stockholmsbörsen. Årets utdelningar återinvesteras i
fonderna. Vid årets slut 2017 uppgick marknadsvärdet till
152,9 mnkr, en ökning med 17,8 mnkr sedan föregående
årsskifte. Placeringarna följer föreskrifterna för medelsförvaltningen antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19.
I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisas inte pensionsförmåner som har intjänats före 1998
som skuld i balansräkningen utan upptas som så kallad
ansvarsförbindelse. Dessa pensionsåtaganden uppgår till
277,9 mnkr inklusive löneskatt. Beloppet utgör en skuld till
de anställda som, i fast penningvärde, kommer att minska i
takt med att utbetalningar av pensionerna sker. Dessa utbetalningar kommer att öka under de närmaste åren.
Ansvarsförbindelsen minskade med 8,7 mnkr under 2017.
Avsättningarna, det vill säga pensionsförmåner intjänade
efter 2007, ökar med 0,5 mnkr. Från och med 2017 ingår
även intjänade förmåner för hel- eller deltidsanställda
förtroendemän i avsättningarna, vilket för närvarande
enbart gäller kommunalrådet. Ändringen har gjorts enligt
principerna för ändrad redovisningsprincip och 2016 års
värde har räknats om efter detta.
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Posten återlånade medel avser skillnaden mellan de
totala pensionsförpliktelserna och de finansiella placeringarna för detta ändamål. Pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen är framräknat enligt principerna i SKL:s
rekommendation RIPS17.För pensionsförmåner intjänade
efter 2007, det vill säga individuell del och förmånsbestämd kompletteringspension, tecknar kommunen försäkringar. Försäkringarna täcker förmåner för 65,2 mnkr
(inklusive löneskatt).

soliditeten blivit cirka 61 procent, vilket är 2 procentenheter bättre jämfört med föregående år. Orsaken är att
ansvarsförbindelsen minskade samtidigt som tillgångarna
ökade.

Investeringar
120
99,9

100

Minskningen av ansvarsförbindelsen beror på utbetalningar av pensioner intjänade före 2008. Dessa uppgick
till 11,7 mnkr 2017 och kommer att öka något under de
närmsta åren. Pensionsutbetalningarna innebär, förutom
en belastning på likviditeten, även en belastning på
resultaträkningarna framöver. Även om likviditetsmässiga reserver finns för att täcka utbetalningarna måste
dessa tas upp som kostnader i resultaträkningen och
således omfattas av balanskravet, det vill säga att årets
intäkter ska täcka årets kostnader. Detta är en följd av
de särskilda redovisningsreglerna enligt den så kallade
”blandmodellen”.

Soliditet och Pensionsskuld
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Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar
som är finansierade med egna medel (eget kapital i
förhållande till tillgångarna). En hög soliditet innebär att
endast en mindre del av intäkterna behöver tas i anspråk
för räntekostnader och amortering av skulder. Utrymmet
för att täcka verksamheternas löpande kostnader ökar då.
Soliditeten är på så sätt ett mått på de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.
Mellan åren 2013-2015 har soliditeten legat på en konstant nivå runt 80 procent. 2016 ändrade Burlövs kommun sina redovisningsprinciper för pensionskostnader
avseende de förtroendevalda, vilket påverkat kommunens
egna kapital negativt. Detta är orsaken till att kommunens
soliditet minskat åren 2016 och 2017.
Enligt redovisningsreglerna tas den skuld kommunen har
för pensioner intjänade före 1998 inte upp i balansräkningen, utan redovisas som en så kallad ansvarsförbindelse. Hade denna post inräknats i balansräkningen skulle
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Bruttoinvesteringarna uppgick till 109,8 mnkr och investeringsbidragen till 11,0 mnkr, vilket motsvarar nettoinvesteringar på 98,8 mnkr under 2017. Investeringsbudgeten för
2017 var 85,8 mnkr och årets genomförandegrad hamnar
därmed på 115 procent av den fastställda budgeten, vilket
är i en högre nivå jämfört med föregående år som hamnade på 62 procent.
De främsta orsakerna till att investeringsvolymen blir
högre än budgeterat är dels att merparten av ombyggnationen av Dalslundskolans kök hamnar på 2017, cirka
12,5 mnkr mer i år jämfört med budget, dels att en del
av fiberutbyggnadsprojektet som planerades för 2016
genomförts under 2017. Detta har resulterat i att fiberutbyggnaden under 2017 blev 9,0 mnkr högre än budget
2017. Dessutom har det under året även beviljats tilläggsanslag för bland annat Gränsvägens förlängning. Detta
investeringstillskott har bidragit till att investeringskostnaderna ökat med sammantaget 6,7 mnkr utöver budget.
Samtidigt finns det ett antal investeringsprojekt som inte
genomförts under året och som därmed skjuts på framtiden. Ett sådant projekt är Svenshögsvägen, 2,3 mnkr.
Exploateringsverksamheten gav ett överskott på
31,1 mnkr, vilket avser försäljning av mark på Stora
Bernstorp 2 och Sege nya industriområde.

Borgensåtagande

Kommunens totala borgensförbindelse uppgår till
502,0 mnkr, vilket är en minskning med 15,0 mnkr jämfört
med 2016. Minskningen beror på att Burlövs Bostäders
AB minskat sin upplåning med motsvarande belopp. Av
det totala borgensåtagandet avser 457,0 mnkr Burlövs
Bostäder AB och resterande 45,0 mnkr avser andra organisationer. Andra större borgensåtaganden avser bland
annat Sydvatten AB, 34,6 mnkr, AB Malmöregionens
Avlopp, 3,6 mnkr och Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag
(SYSAV) och Kemiavfall i Skåne AB, 3,4 mnkr. Endast
ett borgensåtagande har infriats under 2017 och avser
Burlövs Ryttarförenings lån som lösts in av kommunen.

Kommunens ekonomi på sikt

till årsskiftet 2025/2026. De största kostnadsökningarna
skulle uppstå inom grundskolan, gymnasieskolan samt
förskolan. Samtidigt väntas intäkter från skatter och statsbidrag öka med cirka 42 procent (394 mnkr) under denna
period. Vid en sådan utveckling skulle verksamheternas
nettokostnader och finansnetto som andel av skatter och
statsbidrag uppgå till cirka 101,2 procent.

Burlövs kommun står inför stora utmaningar under den
kommande perioden, 2018-2025. Stora demografiska
förändringar, befolkningsökningar och stora infrastrukturprojekt, såsom utbyggnaden av Södra stambanan,
Kronetorpsområdet och förtätningar i tätorten Arlöv,
kommer att få betydande konsekvenser för kommunens
ekonomi och verksamheter.
Utbyggnaden av Södra stambanan, Kronetorpsområdet
och förtätningen i Arlöv medför stora kommunala
åtaganden i form av medfinansiering och investeringar i
den egna infrastrukturen såsom allmän platsmark, vägar,
gator, förskolor, skolor, bad, idrottsplatser med mera.
Åtagandena kommer att påverka kommunens likviditet
och resultaträkning i form av ökade kapital- och driftskostnader. På sikt kommer delar av kommunens åtaganden att
täckas av eventuella inkomster för markförsäljningar och
markersättningar från exploatörer. Resterande åtaganden
kommer att finansieras via exploateringsbidrag och skattemedel till följd av att befolkningen växer eller genom
eventuella skattehöjningar.
De demografiska utmaningarna är däremot svårare att
förutse. Enligt Burlövs kommuns fastställda befolkningsprognos kommer befolkningen att växa i takt med de
demografiska behoven de närmsta åren. Dock förutses
skatteintäkterna inte utvecklas lika positivt efter 2017. Det
finns en risk för att kommunens skatteintäkter inte kommer att räcka till för att finansiera de kostnader som uppstår till följd av demografin. Den främsta utmaningen blir
då att klara de finansiella målen samtidigt som behoven
av investeringar kan komma att uppgå till drygt 1,5 miljard
kronor under perioden.
Enligt kommunens årliga långsiktiga ekonomiska framskridning skulle nettokostnader på grund av demografi,
annat lika,11 öka med cirka 54 procent (474 mnkr) fram
11 Det vill säga:
• att kommunens servicenivå är oförändrad
• att skatter, lön och priser utvecklas enligt SKL:s samhällsekonomiska bedömning, 21 december 2017
• att statsbidragen inte är värdesäkrade
• att kostnaderna skrivs fram med befolkningsutvecklingen
enligt Burlövs kommuns senaste prognos

Det skulle innebära att kommunens nettokostnader skulle
bli cirka en procent högre än kommunens intäkter. En
stor del av resultatförsämringen fram till 2025 förklaras av
höga kapitalkostnader och ett vikande finansnetto.
Satsningar på investeringar har pågått i kommunen under
de senaste tre åren, vilket resulterat i att resurser undanträngts från den löpande driften inom verksamheten.
På grund av undanträngningseffekten måste en ständig
avvägning göras mellan storleken på resultatet och storleken på planerade investeringar.
Sammanfattningsvis konstateras att Burlövs kommuns
ekonomi och kvalitet på verksamheter är god. Dock
står kommunen inför en expansiv utveckling framöver.
I och med det finns det en stor osäkerhet rörande den
ekonomiska utvecklingen. För att undvika en alltför stor
påfrestning på kommunens ekonomi och kvalitet, blir det
i förlängningen viktigt att genomföra en översyn av kommunens drift. Det handlar om:
•

att kontinuerligt se över strukturen i kommunens
verksamheter

•

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

•

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

•

att budgeten följs för att undvika oplanerade påfrestningar på kommunens ekonomi

Verksamhetens nettokostnader och finansnetto som andel av skatter och statsbidrag
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Foto: Bruno Nasciment/Unsplash

Personalekonomiskt
bokslut
Burlövs kommuns personalekonomiska redovisning är en
sammanfattning av personal- och organisationsfrågorna i
kommunen. Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en aktuell bild av ett antal relevanta
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av
kommunens personalstatus.
För att öka attraktiviteten som arbetsgivare har Burlövs
kommun under 2017 tillsammans med Kävlinge och
Lomma kommun sökt och beviljats ett rojektbidrag på
16 mnkr av Europeiska socialfonden. Projektet ska pågå
i två år med start 2017-11-01 och innefattar kompetensutveckling och insatser för att förbygga ohälsa samt bidra
till ett mer hållbart arbetsliv. Satsningen riktar sig till alla
medarbetare och utgår från tre spår: organisatoriska
förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat
medarbetarskap.
Burlövs kommuns avsikt med att erbjuda ett friskvårdsbidrag är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där
varje anställd ska uppmuntras till positiva levnadsvanor
och att ta ansvar för sin hälsa. Syftet är att förebygga och
minska risken för arbetsskador samt öka välbefinnandet
såväl i arbetet som på fritiden. Antalet anställda som
använt friskvårdsbidraget på 1 000 kr ökade under 2017.
Av 1 256 månadsanställda tog 548 ut sitt friskvårdsbidrag, vilket motsvarar 44 procent. Uttaget 2016 låg på 40
procent vilket var 482 anställda av 1204. Trots ökningen
blev uttaget 2017 mindre än förväntat eftersom målet
var satt till minst 50 procent. Ökningen var generell i hela
kommunen.
Från den 1 januari 2017 trädde diskrimineringslagens nya
regler i kraft. Förändringarna innebär bland annat att alla
diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på
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aktiva åtgärder. En annan nyhet är att lönekartläggningar
ska genomföras varje år i stället för vart tredje år. Efter
löneöversynen 2017 genomförde Burlövs kommun en
lönekartläggning i vilken det framkom att ett par grupper behöver åtgärdas. Detta med anledning av att det
förekommer osakliga löneskillnader. Målsättningen är att
åtgärda dessa i samband med löneöversynen 2018.

Anställda och årsarbetare

Antalet årsarbetare, det vill säga den arbetade tiden
under hela året, ökade med 60 årsarbetare jämfört
med 2016. Tabellen nedan visar antal årsarbetare per
nämnd. Urvalet avser tillsvidare- och visstidsanställda
inom avtalsområdet AB (Allmänna bestämmelser), BEA
(Beredskapsavtalet) och PAN (Personliga assistenter,
Anhörigvårdare). Räknat på 165 timmar i månaden.
Mätdatum är 30 november.
Antal årsarbetare
per nämnd

Totalt
2016

Totalt
2017

Kommunstyrelsen

73

76

+3

9

9

+/-0

Utbildnings- och kulturnämnden

515

546

+ 31

Socialnämnden

366

392

+ 26

Totalt

963

1 023

+ 60

Miljö- och byggnämnden

Förändring

Tabellen ”Antal anställda per nämnd” på nästa sida visar
antalet tillsvidare- och visstidsanställda inom kommunen
inom avtalsområdet AB exklusive timanställda. Mätdatum
är 30 november.
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda ökade med 52
personer i förhållande till 2016. Av de totalt anställda
2017 utgör 19,9 procent män och 80,1 procent kvinnor.
Männens andel har ökat något jämfört med 2016 (19,4
procent). Ökningen av antalet medarbetare finns främst
inom utbildnings- och kulturnämnden med 34 personer
samt socialnämnden, 16 personer.

Orsaken till att antalet årsarbetare ökade mer än antalet anställda var bland annat att antalet deltidsanställda
minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet
heltidsanställda ökat. Dessutom bidrar en minskad
sjukfrånvaro samt att antalet anställda ökade stort under
slutet av 2016 till skillnaden mellan antalet årsarbetare
och antalet anställda.

Övertid och mertid

Inom kommunen är andelen kvinnor generellt hög. Under
2017 utgjorde männen 21,4 procent av kommunens
totala antal anställda vilket är en ökning jämfört med
föregående år. Eftersom det traditionellt sett förhåller
sig så att kommunal verksamhet består av en stor andel
kvinnodominerade yrken är det positivt att det svarar upp
mot Burlövs kommuns mål att över tid jämna ut genusförhållandet. Resultatet kan bland annat förklaras av en
medveten rekrytering inom såväl kvinno- som mansdominerande yrken och till chefsanställningar.

Mertidsuttaget 2017 hamnade på 15 886 timmar jämfört
med 20 871 timmar för 2016. Det är en minskning med
4 985 timmar. Minskningen av mertidsuttag beror på att
andelen heltidsanställda ökar samt att verksamheterna
förstärkts med flera personer inom bland annat utbildnings- och kulturförvaltningen. Inom socialförvaltningen
ökar dock mertidsuttagen till följd av att förvaltningen valt
att bemanna upp i syfte att möta olika verksamhetsbehov.

Heltidsanställning

Pensionsavgångarna under 2017 har uppgått till 24
personer och inom de närmaste fem åren kommer 119
tillsvidareanställda att uppnå 65 års ålder. Ökningen 2017
blev större än väntat. Med den rörliga pensionsåldern är
det svårt att förutse hur stor pensionsavgången kommer
att bli. I tabellen visas antal pensionsavgångar för 20172022 räknat med pensionsuttag vid 65 år.

Enligt Burlövs kommuns personalpolitiska program ska det
vid rekrytering i första hand alltid erbjudas anställning på
heltid. Kommunen har under 2017 successivt verkat för
heltidsanställning och tagit fram en handlingsplan i samverkan med de fackliga organisationerna. Detta arbete är
en process som tar tid och kommer att kräva genomgripande förändringar för att också förbli kostnadseffektiv.
Den positiva trenden att höja sysselsättningen fortgår i
kommunen, dock inte i tillräckligt hög grad för att nå kommunens uppsatta mål på att över 80 procent av kommunens medarbetare ska ha en heltidsanställning. Per den
30 november 2017 hade 77 procent av de anställda en
heltidsanställning, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2016.
Tabellen ”Antal tillsvidare per nämnd” nedan visar antalet
heltids- och deltidsanställda bland kommunens tillsvidareanställda inom avtalsområdet AB (Allmänna bestämmelser). Mätdatum är 30 november.

Antal anställda per nämnd
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden

Övertidsuttaget 2017 hamnade på 6 757 timmar jämfört
med 11 670 timmar för 2016. Det är en minskning med
4 913 timmar. Efter stor ökning av antal övertidstimmar
2015 och 2016 har behovet av övertid nu stabiliserats och
minskat med anledning av att bemanningen förbättrats
och vakanserna blivit färre.

Pension

40
30

Antal pensionsavgångar
24

20

24

21

19

33

22

10
0
2017

2016

2018

2019

2020

2021

2017

2022

Förändring

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

54

37

91

55

37

92

+1

0

+1

4

6

10

7

4

11

+3

-2

+1

Utbildnings- och kulturnämnden

536

122

658

553

139

692

+17

+17

+34

Socialnämnden

376

69

445

391

70

461

+15

+1

+16

Totalt

970

234

1204

1 006

250

1 256

+36

+16

+52

Antal tillsvidare per nämnd
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden

2016

2017

Förändring

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

74

6

80

80

4

84

+6

-2

+4

10

0

10

9

0

9

-1

0

-1

485

89

574

504

88

592

+19

-1

+18

Socialnämnden

241

159

400

253

155

408

+12

-4

+8

Totalt

810

254

1 064

846

247

1093

+36

-7

+29
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Personalomsättning

Burlövs kommuns målsättning är att den årliga personalomsättningen inte ska överstiga 15 procent. Årets
personalomsättning12 hamnade på 17,9 procent vilket är
2,9 procentenheter högre än det uppsatta målet. Dock
är det andra året i rad som omsättningen minskar och
i förhållande till föregående år minska personalomsättningen med 5,4 procentenheter. Det är framförallt inom
utbildnings- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen som personalomsättningen minskat under året.
Undantaget i kommunen är att personalomsättningen
ökat inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det råder stor brist på attraktiva medarbetare inom vissa
yrkesgrupper, vilket bidrar till stor konkurrens på arbetsmarknaden. Kvalificerade personalgrupper som lärare,
förskolelärare, socionomer, handläggare och chefer är
svåra att rekrytera. För att minska personalomsättningen
och möta konkurrensen på arbetsmarknaden har Burlövs
kommun arbetat med att öka kommunens attraktivitet
som arbetsgivare. Detta har skett genom att utveckla
verksamheternas olika arbetsförhållanden, alternativa
karriärmöjligheter samt att se över kommunens anställningsförutsättningar, förmåner och lönenivåer. Ett resultat
av dessa åtgärder är att kommunen lyckats rekrytera
socionomer till verksamheter som tidigare bemannats
upp med inhyrda konsulter.
12 Avser extern personalomsättning, dvs exklusive de personer
som byter arbete inom kommunen.

Foto: Catrin Johnson/Unsplash
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Arbetsmiljö

För att vara en attraktiv arbetsgivare är målsättningen i
Burlövs kommun att med systematik och kvalitetssäkring
arbeta med frågor som utvecklar verksamheten och främjar de anställdas hälsa, trivsel och måluppfyllelse.
Den totala sjukfrånvaron 2017 uppgick till 6,7 procent.
Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört
med 2016 och beror främst på att långtidssjukskrivningarna minskat. Under 2017 var andelen långtidssjuka13
43,2 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är 2,7 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Under året
återgick fler långtidssjuka till arbete eller blev avslutade.
Av de som gick i pension var ett antal antigen hel- eller
deltidssjukskrivna.
Personalavdelningen har tillsammans med alla chefer
arbetat med förebyggande insatser mot såväl korttidssom långtidssjukskrivning. Rehabiliteringsarbetet har
fokuserat på långtidssjukskrivna, vilket fallit väl ut och
syns som positiva resultat på de enheter där sjukfrånvaron varit högst i kommunen. Även aktiviteter bland annat
i form av ledarskapsutveckling och utbildning kring stress
har bidragit till resultatförbättringar.
Generellt sett har sjukfrånvaron minskat inom hela kommunen och en åtgärd som tros ha bidragit till det är att
verksamheterna i kommunen i högre grad har börjat
13 Personer med sjukfrånvaro längre än 60 dagar.

anställa tillsvidare istället för på visstid samt på heltid
istället för deltid. Detta har gett en bättre kontinuitet och
stabilitet i verksamheten. Dock finns det fortsatt kvar
utmaningar eftersom det är stora variationer i sjukfrånvaron mellan olika enheter.
Samtidigt som långtidssjukfrånvaron har minskat har korttidssjukfrånvaron ökat. Detta har bland annat medfört att
sjuklönekostnaderna har blivit högre.

För första gången har Burlövs kommun under 2016-2017
deltagit med fem utvalda medarbetare i ett traineeprogram för chefsaspiranter tillsammans med övriga
5Yes kommuner. Programmet startade i september
2016 och avslutades med en examination i maj 2017.
Utbildningsinsatsen syftar till att dels bli attraktivare som
arbetsgivare och dels skapa en bra grund för framtida
chefsförsörjning. Flera av deltagarna har efter traineeprogrammet fått arbete som chefer.

Psykisk ohälsa är fortfarande en av de vanligare orsakerna
till sjukfrånvaro. Det har konstaterats att en ansträngd
psykosocial arbetsmiljö ofta leder till en hög sjukfrånvaro.
Bland de drabbade är kvinnor i åldern mellan 30 och 40 år
överrepresenterade.
Tabellen nedan visar sjukfrånvaron i procent fördelat på
män och kvinnor samt ålder för 2017 med siffrorna för
2016 inom parantes. Urvalet är samtliga anställda inom
avtalen AB, BEA och PAN.
Sjukfrånvaro (%)

Ålder
<30

30-49

>50

Totalt

Varav
långtid

Kvinnor

4,1
(2,9)

6,8
(7,2)

9,0
(10,0)

7,3
(8,0)

45,4
(46,8)

Män

3,4
(2,1)

5,2
(4,8)

3,5
(7,2)

4,4
(5,4)

29,3
(38,9)

Totalt

4,0
(2,7)

6,4
(6,7)

8,0
(9,5)

6,7
(7,5)

43,3
(46,0)

Kompetensutveckling

Burlövs kommun har under 2017 fortsatt satsningen
med kommungemensamma utbildnings- och fortbildningsinsatser. Alla aktuella utbildningar som kommunen erbjöd under 2017 fanns angivna i två upprättade
utbildningskataloger.
I katalogerna finns förutom arbetsmiljöutbildningar
och utbildningar i kommunens olika system även flera
frukostseminarier. Dessa riktar sig till chefer med föreläsare i ämnen som är relevanta för chefsuppdraget. Temat
under 2017 var svåra samtal varav ett seminarium gällde
coachande förhållningssätt samt ledarskap, motivation
och delaktighet. Utbildningarna och seminarierna har till
syfte att på ett lättillgängligt sätt ge kommunens chefer
påfyllning av kunskap och nya insikter för att växa i sitt
ledarskap.
Kommunledningen hade dessutom sina regelbundna
ledarskapscaféer för alla chefer. Forumet har för avsikt att
skapa en plattform där chefer möts över förvaltningsgränserna för att få inspiration i olika intressanta ämnen kring
ledarskap och motivation.
Under 2017 genomfördes på nytt två kommunövergripande introduktioner för alla nya medarbetare. Avsikten
med introduktionen är att säkerställa att alla nya medarbetare får samma grundläggande information kring
Burlövs kommun som arbetsgivare och att öka känslan av
delaktighet.
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SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING 2017

Foto: Rodion Kutsaev/Unsplash

Foto: Scandinav/Scandinav bildbyrå

Förvaltningsberättelse
Burlövs kommuns verksamheter bedrivs i huvudsak i egen
regi. Dock finns en del verksamheter som utövas i andra
former än via kommunala nämnder och förvaltningar.
Dessa verksamheter bedrivs i huvudsak genom andra juridiska personer via det helägda Burlövs Bostäder AB och
det delägda bolaget AB Malmöregionens avlopp (kommunens andel = 45 procent). Kommunfullmäktige beslutade
år 2006 om en omstrukturering av ägandet. Syftet var
huvudsakligen att eliminera den negativa skattebelastning

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

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETER

Kommunkoncern

Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige

Skärfläckan AB

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

Burlövs Bostäder AB
Burlövs Bostäder Parkering
AB
AB Malmöregionens avlopp

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

VA SYD
Räddningstjänsten Syd

Kommunala uppdragsföretag

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

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

Skärfläckan AB

Skärfläckan AB:s uppgift är att äga och förvalta aktier i
dotter- och intressebolag. Bolaget äger samtliga aktier
i Burlövs Bostäder AB samt 45 procent av aktierna i AB
Malmöregionens Avlopp. Årets resultat blev +/-0.

Burlövs Bostäder AB

Burlövs Bostäder AB äger, bygger och förvaltar bostäder och lokaler i Burlövs kommun. Bolagets vision är att
uppfattas som den bästa hyresvärden i regionen. För att
nå visionen är målsättningen att erbjuda bostäder till alla,
ha en god ekonomi, vara en attraktiv arbetsgivare, bedriva
verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt höja
serviceindex.
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till
28,2 mnkr, vilket är en ökning med 5,5 mnkr jämfört med
2016. Direktavkastningen på bokfört värde på byggnader
och mark samt direktavkastningen på marknadsvärdet var
9,4 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter
jämfört med föregående år. Dock sjönk direktavkastningen
på marknadsvärdet från 3,6 procent 2016 till 3,3 procent
2017. Värdeutvecklingen på marknaden för fastigheter
ligger på en hög nivå, vilket innebär att avkastningen vid
en eventuell fastighetsaffär sänks. Resultatet medger
trots det att stora delar av de periodiska ombyggnadsarbetena kan finansieras med egna medel. Enligt upprättad
risk- och känslighetsanalys, som ska visa hur resultatet
för bolaget påverkas av förändringar i omvärlden, har fyra
områden identifierats som bolagets risker; hyresutveckling, vakansgrad, drift- och underhållskostnadsutveckling
samt ränte- och finansieringsrisk.
Hyresutvecklingen påverkas normalt genom förhandlingar
med Hyresgästföreningen. Hyrorna är förhandlade för två
år framåt med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne.
Hyresutvecklingen för affärslokaler styrs av indexuppräkning enligt avtal. Mars 2017 höjdes hyrorna efter överenskommelse med Hyresgästföreningen med cirka 0,8 procent. Bolagets fastighetsbestånd är väl underhållet och
hyresnivåerna är i förhållande till kommunerna i regionen
måttliga.
Vakansgraden är låg för bodstäder och lokaler. Vid årets
slut var det cirka 7 700 registrerade sökande i bokön.
I nuläget finns inga lediga lägenheter och efterfrågan
på bolagets bostäder och lokaler beräknas vara fortsatt
hög under 2018. Vakansgraden för bostäder och lokaler
uppgick till 0,2 respektive 6,2 procent. Omflyttningen av
hyresgäster var fortsatt låg under 2017 och den totala
omflyttningen för året uppgick till 9,1 procent, en ökning
med en procentenhet jämfört med 2016.
Under 2017 påbörjades ingen nyproduktion av bostäder,
dock pågår planering för utveckling av områdena kvarteret Ugglan och Hägern i Arlöv. För kvarteret Ugglan påbörjades projektering under hösten 2017 och inlämning av
bygglovsansökan och utskick av förfrågningsunderlag är
planerade till sommaren 2018. Enligt plan är det tänkt att
byggstart för de 150 lägenheterna med tillhörande parke-

ringshus sker årsskiftet 2018/2019. För kvarteret Hägern
har detaljplanearbetet påbörjats och väntas resultera i en
lagakraftvunnen detaljplan kring årsskiftet 2018/2019.
Under året bildades ett dotterbolag till Burlövs Bostäder,
Burlövs Bostäder Parkering AB. I detta bolag ska ett parkeringshus uppföras och en del av förvärvet av mark från
kommunen för att kunna anlägga kvarteret Ugglan och
Hägern ska göras i det nya bolaget. 2017 påbörjades även
planeringen för ombyggnationer av lokaler till bostäder på
Svenshög och Humlemaden. Ombyggnationen planeras vara färdigställd under 2018, vilket innebär nio nya
lägenheter till beståndet för en beräknad kostnad på cirka
5 mnkr.
Drift- och underhållskostnaderna har ökat med 2,9 mnkr
jämfört med föregående år och uppgick till 72,8 mnkr.
Kostnaderna för driften förväntas fortsätta öka framöver
och det är främst kostnader för värme, vatten, el och
sophämtning, som till viss del styrs av faktorer utanför
bolaget, som förväntas öka mer än övriga driftskostnader.
Underhållsbehovet planeras och budgeteras med hjälp
av en underhållsplan. Under de kommande åren kommer
underhållsarbetet att prioriteras kring hiss- och stambyten
i fastigheterna.
Räntekostnadernas utveckling påverkar bolaget mycket.
Vid årets slut har låneportföljen kort räntebindningstid
och för att hantera risken med räntekostnadernas utveckling används ränteswappar. För att begränsa finansieringsrisken bör bolaget enligt policy arbeta med flera långivare.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Burlövs Bostäder Parkering AB:s uppgift är att äga och
förvalta parkeringshus i Burlövs kommun. Bolaget är ett
helägt dotterbolag till Burlövs Bostäder AB. Bolaget har
inte haft någon verksamhet under 2017. Årets resultat
blev -2,8 tkr.

AB Malmöregionens Avlopp /ABMA

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

VA SYD

2011-01-01 övergick kommunens VA-verksamhet till
kommunalförbundet VA SYD. I kommunalförbundet ingår,
förutom Burlöv, Malmö, Lund och Eslövs kommuner. I
samband med övergången övertog förbundet anläggningstillgångar på 23,1 mnkr. Betalning betalades genom
att uppta lån på samma belopp från Burlövs kommun.
Under åren som gått sedan övergången till förbundet har
en del underhålls- och investeringsprojekt genomförts
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för att förnya och förbättra anläggningarna. Dessa har
finansierats genom att uppta nya lån från Burlövs kommun. Total låneskuld till Burlövs kommun är 58,5 mnkr
per 2017-12-31. Årets resultat för Burlövs kommuns
ansvarsområde blev +/-0,vilket är 1,7 mnkr bättre jämfört
med budget.

Räddningstjänst Syd

Sedan 2006 bedrivs kommunens räddningstjänst via
kommunalförbundet Räddningstjänst Syd. I kommunalförbundet ingår, förutom Burlöv, Malmö, Lund, Eslöv och
Kävlinge kommuner. Räddningstjänsten Syd uppvisar ett
positivt resultat på cirka 0,5 mnkr, vilket är cirka 0,4 mnkr
bättre än fastställd budget 2017. Årets resultat har
präglats av ökade operativa intäkter samt lägre tillsynsintäkter. Personalkostnaderna blev lägre än budget till följd
av vissa vakanser som uppstått under året. För övriga
driftskostnader har förbundet haft en del ökade kostnader
för medveten komplettering av materiel, reparationer på
övningsplatsen och köpta tjänster.

Driftsentreprenader14

Kommunal verksamhet via uppdragsföretag förekommer
inom olika verksamheter i Burlövs kommun. Under 2017
finns två driftsentreprenader inom Burlövs kommuns
verksamheter. Kostnaden för dessa entreprenader uppgår
till sammanlagt 12,1 mnkr. År 2011 överfördes driften av
14 Driftsentreprenaderna avser nettokostnader.

Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå
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Svenshögs äldreboende i privat regi. Efter en genomförd
upphandling fick Attendo Care AB nytt förtroende att driva äldreboendet. Entreprenadsumman för 2017 uppgick
till 9,3 mnkr vilket är en minskning med 1,1 mnkr jämfört
med 2016. Kommunens färdtjänst och skolskjuts drivs i
huvudsak genom Ringduve Taxi Beställningscentral AB och
den totala entreprenadsumman uppgick till 1,7 mnkr.

IT-nämnd

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

Lönenämnd

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

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

Skärfläckan AB: ägd andel 100 %

•

Burlövs Bostäder AB: ägd andel 100 %

•

Burlövs Bostäder Parkering AB: 100 %

•

AB Malmöregionens Avlopp, ABMA: ägd andel
45,0 %, röstandel 45,0 %,

•

VA SYD: andel av gemensamma kostnader 3,1 %

Redovisningen är anpassad till rekommendationer vad
gäller obeskattade reserver i företag. Beräknad uppskjuten skatt redovisas som avsättning i koncernbalansräkningen och som skattekostnad i koncernresultaträkningen.

Årets resultat

Årets resultat efter skatt för koncernen blev en vinst på
124,5 mnkr (2016: vinst 77,6 mnkr) och fördelas enligt
följande:
Årets resultat (mnkr)

2017

2016

Burlövs kommun

103,1

60,1

Skärfläckan AB

-0,0

0,0

Burlövs Bostäder AB

21,5

17,5

Burlövs Bostäder Parkering AB

0,0

-

ABMA

0,0

0,0

Kommunalförbundet VA SYD

0,0

0,0

-0,1

0,0

Avgår interna reavinster

Soliditet

Soliditeten har ökat från 56,0 procent 2016 till 57,9 procent 2017. Soliditeten i de ingående företagen (inklusive
interna reavinster) fördelas enligt följande:
Soliditet (%)

2017

2016

Burlövs kommun

79,2

79,3

0,0

0,0

Burlövs Bostäder AB

40,6

38,5

Burlövs Bostäder Parkering AB

94,6

-

ABMA

0,0

0,0

Kommunalförbundet VA SYD

0,0

0,0

Skärfläckan AB

Årets verksamhet
Skärfläckan AB

Bolaget har betalat 4,2 mnkr i ränta till Burlövs kommun
samt erhållit aktieägartillskott på 4,2 mnkr från kommunen. Bolaget har erhållit koncernbidrag med 5,4 mnkr
från Burlövs Bostäder AB samt lämnat aktieägartillskott på
4,2 mnkr. Det bundna egna kapitalet uppgår därefter till
oförändrat 0,1 mnkr.

Burlövs Bostäder AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter till ett bokfört värde
av 830,0 mnkr, med 2 490 lägenheter med en total yta på
175 028 kvm samt kommersiella lokaler med en yta på
17 439 kvm inom Burlövs kommun. I en intern marknadsvärdering bedöms marknadsvärdet på bolagets fastighetsbestånd till 2 380 mnkr +/- 25 mnkr, vilket är en ökning
med 224 mnkr.
Resultatet före dispositioner och skatt blev +28,2 mnkr
(2016: +22,7 mnkr). Resultatet har inte belastats med någon
kostnadsförd del av ombyggnad under 2017 (2016: 0 mnkr).
Uthyrningsläget är fortsatt gott. Vid årsskiftet fanns endast 5 (2016: 5) vakanta lägenheter.
Bolaget har ett väl underhållet fastighetsbestånd
och en flerårig underhållsplan för varje fastighet.
Underhållskostnaderna uppgick till 22,3 mnkr under
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2017 och avsåg bland annat åtgärder i bostäder samt
underhåll av gemensamma utrymmen och yttre åtgärder.
Exempel på större underhållsprojekt under året har varit
renovering av balkonger på Västra Promenaden, byte av
belysning i centralgarage på Rapsvägen och montage av
temperaturgivare i samtliga bostäder.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Bolaget är ett nybildat dotterbolag till Burlövs Bostäder
AB och har till föremål för sin verksamhet att inom
Burlövs kommun upplåta parkeringsplatser och bedriva
därmed förenlig verksamhet. Dessutom har bolaget inom
sitt ansvarsområde att förvärva, uppföra, avyttra, förvalta
och upplåta fastigheter, tomträtter och parkeringsanläggningar. Under året har ingen verksamhet bedrivits.

AB Malmöregionens Avlopp, ABMA

Drift av anläggningarna har under 2017 i huvudsak
fungerat väl. Dock ökar mängden avloppsvatten i ledningarna med cirka 6 procent jämfört med föregående år. I
samband med järnvägsutbyggnaden krävs en omläggning av ledningen i Åkarp. Den nya ledningen kommer
att ha en större dimension och större delen av projektet
finansieras av ABMA. Kapacitetsökningen kommer även
att tillgodose de ökade flödena som uppstått i samband
med den exploatering som pågår i samtliga ägarkommuner. Trafikverket har under 2017 påbörjat planeringen för
detta arbete, dock finns ännu ingen tidplan för genomförandet presenterad.
Under 2016 gjordes en fördjupad riskbedömning av
arbetsmiljön för samtliga anläggningar med inriktning på
fasta anordningar och arbetsmoment. Samtliga åtgärder
för att eliminera riskerna genomfördes under 2017. De
mer omfattande åtgärderna var inbyggnad av bräddningspumpen vid pumpsation A i Arlöv samt installation av
brutet renvatten med en automatisk pumpsumpspolning
vid pumpstation D i Hjärup.
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Foto: Ze Zorzan/Unsplash

RESULTATRÄKNING, mnkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

1

Verksamhetens nettokostnad

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Förändring
2016-2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

226,0

224,0

2,0

153,5

72,6

-1 061,7

-1 017,5

-44,2

-1 031,5

-30,3

-46,3

-42,7

-3,6

-45,8

-0,5

34,0

87,1

-53,1

-848,0

-836,2

-11,8

-836,7

-11,3

34,0

Skatteintäkter

2

655,5

631,5

23,9

647,0

8,5

Generella statsbidrag och utjämning

3

292,0

261,0

31,0

279,6

12,4

Finansiella intäkter

4

13,4

13,3

0,1

9,6

3,8

Finansiella kostnader

5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
6
						
			
			
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr

Not

-9,7

-9,6

-0,1

-3,1

-6,5

103,1

60,1

43,1

96,3

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103,1

60,1

43,1

96,3

6,8

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Förändring
2016-2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

69,2

60,1

9,1

9,2

60,0

46,3

42,7

3,6

45,8

0,5

-0,6

-0,4

-0,2

-0,4

-0,2

1,1

1,1

0,0

1,1

0,0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, exkl jämförelsestörande
Justering ej likviditetspåverkande poster:
Av- och nedskrivningar
Upplösning investeringsbidrag
Upplösning bidrag statlig infrastruktur
Avsättningar, netto
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

10
14, 15

5,6

1,7

3,9

2,4

3,2

36,6

-30,6

67,2

0,0

36,6

9,4

10,6

-1,2

5,4

4,0

167,5

85,1

82,3

63,5

103,9

-109,8

-91,4

-18,5

-109,1

-0,7

11,1

5,4

5,6

23,3

-12,2

Exploateringsverksamhet, utgift

-1,6

-0,2

-1,4

-0,1

-1,5

Exploateringsverksamhet, inkomst

31,6

0,0

31,6

77,9

-46,3

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar, brutto
Investeringsbidrag

Försäljning fastigheter mm

3,1

0,0

3,1

9,3

-6,2

Investering finansiella anläggningstillgångar

0,0

-9,8

9,7

0,0

0,0

-65,7

-95,8

30,2

1,3

-67,0

-5,0

-5,7

0,7

-5,5

0,5

-20,0

-10,0

-10,0

-42,0

22,0

2,1

1,5

0,5

2,5

-0,4

-22,9

-14,1

-8,8

-45,0

22,1

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

78,8

-24,8

103,7

19,8

59,0

Likvida medel vid årets början

166,5

191,3

-24,8

147,4

19,1

Likvida medel vid årets slut*

245,3

166,5

78,8

167,2

78,1

* 2017: Likvida medel ./. utnyttjad checkkredit
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BALANSRÄKNING, mnkr

Not

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Förändring
2016-2017

- Mark, byggnader, tekn anläggn

7

713,0

648,7

64,3

- Maskiner, inventarier

8

49,0

50,0

-1,0

Finansiella anläggningstillgångar

9

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

10

256,7

238,7

18,0

1 018,7

937,4

-81,3

14,0

15,1

-1,1

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

11

1,3

1,6

-0,3

Fordringar

12

70,4

106,9

-36,6

Kortfristiga placeringar

13

178,7

173,7

5,0

Kassa och bank

249,9

166,5

83,5

Summa omsättningstillgångar

500,3

448,7

51,6

1 532,9

1 401,1

131,8

103,1

60,1

43,0

47,4

41,7

5,7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

14

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

1 063,1

1 008,7

54,4

Summa eget kapital

1 213,6

1 110,5

103,1

Avsättningar
För pensioner

15

9,1

8,5

0,6

Andra avsättningar

16

122,9

119,3

3,6

132,0

127,8

4,2

30,3

15,1

15,1

(15,1)

(10,5)

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

17

- varav utnyttjad checkkredit

(4,6)

- varav förutbetald intäkt
Kortfristiga skulder

(25,6)
18

157,1

147,7

9,4

187,4

162,8

24,6

1 532,9

1 401,1

131,8

Not

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Förändring
2016-2017

19

277,9

286,6

-8,7

20

502,5

517,0

-14,5

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
				
				
				
PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER, mnkr

(4,6)

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

Bokslut 2017
Kostnad

Intäkt

Netto

Bokslut 2016
Kostnad

Intäkt

Netto

Politisk verksamhet

15,4

3,2

12,2

14,1

3,7

10,4

Infrastruktur, skydd mm

48,5

9,6

38,9

42,7

8,3

34,4

Fritid och kultur

44,9

6,5

38,4

46,0

7,1

38,9

Pedagogisk verksamhet

454,4

74,0

380,4

428,0

68,2

359,8

Vård och omsorg

322,7

46,2

276,5

312,9

43,1

269,8

72,6

83,3

-10,7

80,0

93,3

-13,3

0,6

3,2

-2,6

1,0

2,6

-1,6

Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Gemensamma verksamheter

240,5

107,7

132,8

238,0

108,9

129,1

-137,9

-107,7

-30,2

-145,1

-111,3

-33,8

Summa
1 061,7
						
						
				
		

226,0

835,7

1 017,5

224,0

793,5

Bokslut 2017
Kostnad

Intäkt

Netto

Budget

Budgetavvikelse

185,0

77,5

107,5

113,2

5,7

7,2

4,3

2,9

4,0

1,1

Utbildnings- och kulturnämnd

602,8

121,7

481,1

478,6

-2,4

Socialnämnd

400,5

108,4

292,1

296,3

4,3

Interna poster mm (not 21)

DRIFTREDOVISNING per nämnd, mnkr
Nämnd
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnd

Fördelning schablonbidrag flyktingar (not 22)
Interna poster mm (not 21)
Summa
				

4,3

21,9

-17,6

0,0

17,6

-137,9

-107,7

-30,2

-14,2

16,0

1061,7

226,0

835,7

878,0

42,3

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

Bokslut
2016

				
NETTOINVESTERINGAR per verksamhetsområde, mnkr
Verksamhetsområde
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fritid och kultur

0,0

0,0

0,0

16,7

-8,6

3,6

1,4

2,0

0,6

2,4

38,2

21,2

-17,0

47,4

Vård och omsorg

3,7

3,5

-0,2

1,9

Särskilt riktade insatser

0,0

0,0

0,0

5,6

22,6

13,5

-9,1

10,3

7,5

28,9

21,4

14,8

98,7

85,8

-12,9

86,0

Pedagogisk verksamhet

Affärsverksamhet
Gemensamma verksamheter
Summa
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0,0
25,3
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Redovisningsprinciper
Burlövs kommun följer den Kommunala redovisningslagen
(KRL) och de rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning, med nedanstående preciseringar och kommentarer.

Från 2014 års bokslut har en noggrannare bedömning av
nyttjandetiderna gjorts. För objekt som tagits i bruk från
och med 2014 har uppdelningen gjorts på komponenter
med skilda avskrivningstider där den totala avskrivningstiden fastställts genom schablonberäkning. För objekt
tagna i bruk före 2014 har ingen uppdelning enligt komponentavskrivning gjorts.

Leasing av inventarier förekommer för IT-utrustning samt
personalbilar. IT-utrustning har en löptid på 3 år och
redovisas därför som operationell leasing. Leasing av personbilar omfattade vid årsskiftet 13 objekt till ett värde av
1,2 mnkr. Värdet bedöms som inte väsentligt och avtalen
redovisas därför som operationella, det vill säga som hyra.

Vanliga avskrivningstider efter 2014:
Byggnader: efter komponenter, 15-50 år
Gator: efter komponenter, 20 -50 år
IT-utrustning: 3 år
Fordon: 5 år
Möbler och övriga inventarier: 10 år
Mark, konst: 0 år

Kommunens hyresavtal för lokaler bedöms samtliga inte
uppfylla kraven för finansiell leasing, varför de redovisas
som operationell leasing.

Exploateringsredovisning

Leasing

Investeringsbidrag

Från 2013 redovisas erhållna investeringsbidrag som
långfristig skuld (förutbetald intäkt) som därefter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande
tillgång har.

Anläggningstillgångar

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde:
Som anläggningstillgång redovisas tillgångar för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst 3 år och ett
anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp (cirka 22 tkr). Vid beräkning av anskaffningsvärde
för anskaffningar ”som har ett naturligt samband” ska
anskaffningsvärdet beräknas utifrån det sammanlagda
värdet.
Sådant samband anses föreligga vid:
•

anskaffningar för ett särskilt ändamål (t ex vid nya
lokaler eller ny verksamhet)

•

all anskaffning av möbler och lokalutrustning med en
varaktighet på minst 3 år

•

all anskaffning av IT-utrustning med en varaktighet på
minst 3 år

Fram till och med 2013 har alla utgifter för exploateringsområden, inklusive allmän platsmark, tagits upp som
omsättningstillgång. Försäljning av tomtmark har redovisats som intäkt i resultaträkningen, med tomtens beräknade andel av områdets utgift som kostnad.
Från och med 2014 har redovisningsprinciperna ändrats
för nya områden. Som omsättningstillgång redovisas
enbart utgifter för tomtmarken medan utgifterna för
allmän platsmark (gator, GC-vägar, parker m.m.) redovisas
som anläggningstillgång (publik egendom). Vid försäljning
avräknas en beräknad gatukostnadsersättning från köpeskillingen, och redovisas som långfristig skuld (förutbetald
intäkt). Resterande del av köpeskillingen utgör tomtlikvid
och redovisas som intäkt i resultaträkningen. Tomtens
beräknade andel av tomtmarkens anskaffningsvärde redovisas som kostnad. Den bokförda gatukostnadsersättningen
upplöses (intäktsredovisas) med samma nyttjandetid som
avskrivningstiden för den allmänna platsmarken.

Avsättningar till pensioner för
förtroendevalda

Från och med 2017 redovisas som avsättning även intjänad ålderspensionsavgift för förtroendemän, för närvarande enbart kommunalrådet. Utgående balans 2016 har
justerats med avsättningens värde 2016-12-31.

Undantag görs för vitvaror och liknande som ingår i
fastighetsunderhållet.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat
på anskaffningsvärdet. Historiskt har nyttjandeperioden
bedömts utifrån Kommunförbundets rekommenderade
avskrivningstider om inte särskilda skäl föranlett annan
bedömning.
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Noter till Resultaträkning, Finansieringsanalys och Balansräkning (tkr)

NOT 5
FINANSIELLA KOSTNADER
Övriga räntor
Ränta på pensionsskuld

NOT 1
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Exploateringsöverskott
Reavinst försäljning fastigheter och mark
Totalt not 1

2017

2016

31 066

0

2 893
33 959

Egna skatteintäkter preliminärt
Del- och slutavräkning
Totalt not 2

NOT 3
GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

164

0
0

Totalt not 5

9 685

9 602

NOT 6
ÅRETS RESULTAT

2017

2016

103 122

60 058

-2 893

0

2017

2016

658 123

634 403

-2 668

-2 864

655 455

631 539

2017

0

0

7 272

6 567

7 203

934

0

26 834

25 784

291 992

261 035

2017

2016

497

285

2 239

2 031

48

41

Avkastning avsatta medel

4 995

5 665

Ränta från Skärfläckan

4 183

4 428

Ränta utlånade medel

659

624

Överskottsutdelning Kommuninvest

626

0

11

15
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0

45 558

8 610

Avgift optionsavtal

60 058

0

95 964

Välfärdsmiljarder

Totalt not 4

94 529

0

-596

Utdelning aktier och andelar

Balanskravsresultat

-14 500

-29 067

Dröjsmålsräntor

0

0

-172

Räntor på placering av likvida medel

60 058

-5 700

1 435

-27 333

Borgensavgifter

100 229

Reservering till resultatutjämningsreserv

Återföring av tidigare reserverade medel

Regleringsavgift

NOT 4
FINANSIELLA INTÄKTER

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Avgår reservationer för särkilda ändamål

32 755

Totalt not 3

Justeringar för reavinster

2016

41 407

Kommunal fastighetsavgift

Årets resultat enligt resultaträkningen

Justering för synnerliga skäl:

Kostnadsutjämning

Byggbonus

48

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

217 683

Bidrag för ensamkommande över 18 år

40
4 428
4 888

235 145

Tillf statsbidrag maa flyktingsituationen

268
4 183
175

Inkomstutjämning
LSS-utjämning

82

4 986

		

Övriga finansiella kostnader

2016

72

Indexuppräkning bidrag Södra
Stambanan

Exploateringsöverskotten avser försäljningar inom St Bernstorp 2
(27,2 mnkr) och Sege Industriområde (3,9 mnkr). Reavinster avser
försäljning av Burlövs Gamla Skola samt Arlöv 17:26.

NOT 2
SKATTEINTÄKTER

Aktieägartillskott Skärfläckan AB

2017

131

230

13 390

13 318

Balanskravsresultat efter justeringar

Av årets resultat föreslås 5 700 tkr reserveras till resultatutjämningsfond. Av resultatet avser -2 231 tkr resultatenheten för Fibernätsverksamheten (2016 = -1 756 tkr)
		
		

NOT 7
MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv och investeringar

2017

2016

1 043 364

974 179

97 205

76 060

Utrangering

-369

0

Omfört till maskiner och inventarier (not 8)

-412

-6 272

0

-602

Justering mot avskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffn.värden

1 139 788 1 043 364

NOT 9
FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANTAL
AKTIER

2017

2016

86 035

8 604

8 604

1 154

192

192

11

1

1

Aktier
AB Sydvatten
Sysav AB
Kommentus AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Skärfläckan AB

732

732

732

1000

100

100

Inera AB
Ingående avskrivningar
Årets av- och nedskrivningar
Utrangering
Justering mot anskaffningsvärde

394 667

366 170

32 263

29 099

-118

0

0

-602

Utgående ackumulerade avskrivningar

426 812

394 667

Bokfört värde

712 976

648 697

19 358

19 363

514 608

531 354

6

6

Varav:
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter, affärsverksamhet
Publika fastigheter

106 222

75 873

Fastigheter, annan verksamhet

3 075

3 075

Övriga fastigheter

8 722

9 181

Exploateringsmark

4 251

2 251

56 734

7 594

712 976

648 697

Pågående ny-, till- & ombyggnad
Bokfört värde

5

9 671

9 629

Andelar

2017

2016

Hvilans lantmannaskola garantiförening

1

1

Malmöhus läns företagsförening

0

0

Kommuninvest Ekonomisk Förening

10 554

10 554

Summa

10 555

10 555

Medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk Förening uppgår till
780 tkr. Efter insatsemissioner 2010 och 2011 uppgår det totala
andelskapitalet till 800 tkr. Under 2012-2016 har utdelning erhållits
med 5 246 tkr av vilket, i enlighet med stämmobeslut , 5 133 tkr har
återbetalts i form av insatskapital. Insatskapitalet uppgår till 5 933
tkr per 171231. Ökningen ska enligt uttalande från RKR dock inte
redovisas som tillgång i kommunens bokslut. Under 2016 har kommunen inbetalt särskild medlemsinsats med 9 754 tkr vilket gör att den
redovisade tillgången ökar till 10 554 tkr.
Långfristiga fordringar mm

2017

2016

Skärfläckan AB, aktier BBAB

175 000

175 000

45

45

3

3

Skärfläckan AB, aktier ABMA
1 bostadsrätt i Riksbyggen

NOT 8
MASKINER OCH INVENTARIER

Förlagslån Kommuninvest Ek För
2017

2016

165 635

145 640

12 602

15 291

Utrangering

0

-979

Nedskrivning

0

-589

412

6 272

178 649

165 635

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv och investeringar

Omfört från mark, byggnader mm (not 7)
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

115 655

103 633

13 974

13 001

0

-979

129 629

115 655

49 019

49 980

4 582

5 095

41 892

41 702

1 498

1 936

461

461

Varav:
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Konstverk o samlingar
Övriga inventarier
Bokfört värde

586

786

49 019

49 980

43

Summa

2 900

2 900

58 481

40 543

Summa

236 429

218 491

Totalt not 9

256 655

238 675

2017

2016

Beslutat bidrag 2011

21 500

21 500

Upplösning

-7 525

-6 450

I balansräkningen upptaget belopp

13 975

15 050

Total not 10

13 975

15 050

Lån VA SYD

NOT 10
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Enligt ”Genomförande- och finansieringsavtal för Burlöv pendlarstation” beslutat i fullmäktige 2011-10-17 skall Burlöv lämna bidrag till
Trafikverket med 21 500 tkr. Beloppet är angivet i 2010 års penningvärde. Fullmäktige har beslutat att bidraget skall redovisas som
tillgång samt upplösas under 20 år. Bidraget i sin helhet, inklusive
indexreglering, är upptaget som avsättning (se not 15).

			
			
			
			

EKONOMISK REDOVISNING

49

NOT 11
EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2017

2016

Stora Bernstorp 2

929

1 322

Sege Industriområde

354

306

38

0

1 321

1 628

Mimosavägen
Total not 10

Fr o m 2005 redovisas exploateringsfastigheter som omsättningstillgång.
Vid försäljning av exploateringsfastigheter resultatförs skillnaden mellan
köpeskillingen och fastighetens beräknade andel av exploateringsutgifterna för området. Slutreglering sker då området är färdigställt och sålt.
Från 2014 har redovisningsprinciperna ändrats för nya områden . För
Sege Industriområde och Mimosavägen redovisas som omsättningstillgång enbart bokfört värde för tomtmarken. Vid försäljning avräknas den
försålda tomtens andel av det bokförda värdet från köpeskillingen. Från
köpeskillingen avräknas även en beräknad gatukostnadsersättning, vilken
behandlas som ett investeringsbidrag (långfristig skuld). Se not 17.
		

2017

2016

Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning

0

1 055 360

Effekt av ändrad redovisningsprincip

0

-4 893

Ingående eget kapital justerat enl. ny princip
Årets resultat
Totalt not 14

2017

2016

Kundfordringar

9 502

7 349

24 661

48 159

9 724

6 276

24 886

26 728

Resultatutjämningsreserv

0

11 300

Reservation för pensionsutgifter

Skattefordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Försäkringsersättning
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt not 12

1 615

7 132

70 388

106 944

I posten ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” ingår
9 249 tkr avseende skuldförda leverantörsfakturor hänförliga till 2018
års verksamhet (se not 18).
		
		
NOT 13
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Som kortfristiga placeringar redovisas medel som fullmäktige särskilt
avskiljt för förvaltning enligt avsnitt 4 ”Särskilt avsatta medel” i Föreskrifterna för medelsförvaltning, antagna 2011-09-19.
Pensionsmedelsförvaltning

2017

2016

Robur, aktiefonder

65 495

63 274

Öhman J:or Fonder, aktiefonder

19 963

18 649

Summa

85 458

81 923

Efter beslut i KF 050815 har 50 000 tkr placerats som pensionsmedel i
aktiefonder. Under 2006-2017 har avkastning bokförts med 35 458 tkr
vilket har återinvesterats i fonderna. Marknadsvärdet 171231 uppgick
till 152 897 tkr (161231= 135 124 tkr)
Medel för infrastrukturbidrag
Robur aktiefonder

2017

2016

1 110 525 1 050 467
103 122

60 058

1 213 647 1 110 525

Ändring av redovisningsprincip 2017 avser pensionsskuld för förtroendemän, fn enbart kommunalrådet. Den intjänade förmånen redovisas
från och med 2017 som avsättning (skuld) i balansräkningen. Ingående balans har justerats med skulden 161231. Av det egna kapitalet
har fullmäktige beslutat avsätta 41 677 tkr till resultatutjämningsfond
(RUR). Vidare har av det egna kapitalet 304.038 tkr reserverats för
framtida pensionsutgifter samt 14 500 tkr för särskilda ändamål enligt
reglerna för synnerliga skäl. Av 2017 års balanskravsresultat föreslås 5
700 reserveras till resultatutjämningsfonden samtidigt som 1 435 tkr
återförs från reservationen för särskilda ändamål. Av kommunens
egna kapital har då 47 377 tkr avsatts till RUR, 13 065 tkr reserverats
för särskilda ändamål samt 304 038 tkr reserverats för framtida
pensionskostnader. Kommunens totala pensionsförpliktelser som ej
upptagits i balansräkningen uppgår till 277 900 tkr. Av det egna kapitalet avser -3 987 tkr resultatenheten för Fibernätsverksamheten.

NOT 12
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Statsbidragsfordringar

Uppdelning av eget kapital:

2017

2016

47 377

41 677

304 038

304 038

Reservation särskilda ändamål

13 065

14 500

Resultatenheten Fibernätsverksamhet

-3 987

-1 756

853 155

752 066

Övrigt eget kapital
Utgående eget kapital

1 213 647 1 110 525

NOT 15
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER
Avser pensionsförpliktelser som ej utgörs av individuell del eller
som täckts via inbetalda försäkringspremier. Beräknad löneskatt har
påförts.
2017

2016

3 567

6 520

Effekt av ändrad redovisningsprincip

4 893

4 893

Ingående avsättning justerat enl. ny princip

8 460

Ingående avsättning

Pensionsutbetalningar
Uppräkningar mm
Intjänad pension årets pensionerade
Intjänad pension förtroendevalda

-444

-633

74

40

54
790

Övrigt (dödsfall under året)
Förändring av löneskatt

-1785
115

-577

9 050

8 460

26 783

25 874

Öhman J:or Fonder, aktiefonder

8 139

7 603

Öhman J:or Fonder, räntefonder

29 246

28 923

Utgående avsättning

Robur, räntefonder

29 035

29 342

Förpliktelsen minskad

Summa

93 203

91 743

-genom försäkring

52 548

48 066

-erlagd löneskatt

12 748

11 661

1 359

543

97 %

97 %

Efter beslut i KF 090921 har 75 000 tkr placerats i aktie- och räntefonder. Medlen avser att täcka kommunens medfinansiering för
utbyggnaden av Södra stambanan enligt överenskommelse träffad
2008. Under 2010-2017 har avkastning mm bokförts med 18 203
tkr vilket har återinvesterats i fonderna. Marknadsvärdet 171231
uppgår till 123 507 tkr (161231= 116.131 tkr)
Totalt not 13

50

NOT 14
EGET KAPITAL

EKONOMISK REDOVISNING

178 661

173 666

Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad

		

NOT 16
ANDRA AVSÄTTNINGAR

2017

2016

ingående värde
ny avsättning

- St Bernstorp 2,

- Flansbjer

3 943

3 943

0

0

ianspråktaget

0

0

utgående värde

3 943

3 943

ingående värde

3 714

3 714

ianspråktaget

-1 019

0

utgående värde

2 695

3 714

ingående värde

373

597

ianspråktaget

-373

-224

0

373

utgående värde
- Avtal om medfinansiering av utbyggnaden av
Södra stambanan genom Burlöv
ingående värde
ny avsättning
utgående värde

87 479

83 524

4 034

3 955

91 512

87 479

- Avtal om medfinansiering av pendlarstation
Burlöv
ingående värde
ny avsättning
utgående värde
Totalt not 16

2017

2016

14 635

9 539

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Framtida exploateringsutgifter:
- St Bernstorp 1,

NOT 17
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Investeringsbidrag
Erhållna, ingående värde
Årets
Erhållna, utgående värde

22 868

952

934

24 753

23 801

122 903

119 310

Avsättningarna St Bernstorp 1 och St Bernstorp 2 avser beräknade
återstående exploateringsutgifter inom områdena i enlighet med
detaljplanerna. Arbetena beräknas vara slutförda inom de närmsta
3-5 åren.
Avsättningen för medfinansiering av utbygganden av Södra stambanan enligt avtal 2008-06-24. Bidraget beräknas bli utbetalt med
början 2019. Avtalat bidrag, 75 000 tkr, skall räknas upp med index.
För 2016 blev ökningen 4 034 tkr (2016: 3 995 tkr).
Avsättningen för medfinansiering av pendlarstation Burlöv enligt avtal
2011-01-26. Bidraget beräknas bli utbetalt med början cirka 2021.
Avtalat bidrag, 21 500 tkr, skall räknas upp med index. För 2017 blev
ökningen 952 tkr (2016:934 tkr).

5 096
14 635

Upplösning, ingående värde

763

417

Årets

530

346

Upplösning utgående värde
Bokfört värde investeringsbidrag

1 293

763

21 589

13 872

Gatukostnadsersättningar
Erhållna, ingående värde

1 282

946

Årets

2 805

335

Erhållna, utgående värde

4 086

1 282

19

11

Upplösning, ingående värde
Årets
Upplösning, utgående värde

23 801

8 247
22 882

Bokfört värde gatukostnadsersättningar
Totalt förutbetalda intäkter
Checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit
Totalt not 17 långfristiga skulder

NOT 18
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter

7

8

26

19

4 060

1 263

25 649

15 135

0

0

4 620

0

30 269

15 135

2017

2016

23 311

21 792

0

1

8 816

8 239

10 412

12 544

6 645

6 295

Upplupna semesterlöner

31 299

30 820

Upplupna sociala avgifter

17 105

15 738

Upplupen pensionskostnad, ind del

20 450

19 130

6 257

3 589

Personalens skatter och avgifter mm
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna löner

Förutbetald skatteintäkt
Övriga interimsskulder
Totalt not 18

32 769

29 531

157 064

147 680

I posten ”Leverantörsskulder” ingår 9 249 tkr avseende kostnader
hänförliga till 2018 års verksamhet. Motsvarande redovisas under
kortfristiga fordringar (not 12)
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NOT 19
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

NOT 21
INTERNA POSTER MM

Pensionsförpliktelser utfästa före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Från och med 2017 beräknas förpliktelserna enligt den nya
rekommendationen RIPS17. Beräknad löneskatt har påförts.

I beloppen ingår kostnader och intäkter som redovisas gemensamt
för samtliga verksamheter (pensioner mm), korrigering för interna
poster som ingår i verksamheternas kostnader/intäkter samt central
korrigering för inventarieanskaffning som bokfört på förvaltningarna
driftanslag.

2017

2016

Ingående värde

286 609

298 228

Pensionsutbetalningar

-11 717

-11 908

6 596

3 251

Övrigt (aktualisering mm)

-1 855

-693

Förändring av löneskatt

-1 692

-2 269

277 941

286 609

97%

97%

Uppräkningar
Sänkt diskonteringsränta

Utgående värde
Aktualiseringsgrad

Kostnader:

2017

2016

Finansiella kostnader redovisade
under nämnderna mm

-175

-164

Utbetalda pensioner inkl löneskatt

21 490

21 826

Årets nyintjänade pensioner

25 904

21 041

479

930

Förändring semesterlöneskuld
Internt fördelad pensionskostnad mm

-30 965

-28 019

Intern fördelad kapitaltjänstkostnad

-41 750

-45 413

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur
NOT 20
BORGENS- OCH ÖVRIGA
ANSVARSFÖRBINDELSER

Interna leasingavgifter
2017

2016

Borgen och andra förpliktelser
gentemot kommunala företag
Burlövs Bostäder AB

473 771

SYSAV AB

3 386

3 516

AB Malmöregionens Avlopp

5 400

5 400

Summa

34 567

32 822

501 989

515 509

Förlustansvar för egnahem

5

8

Summa

5

8

Övriga förpliktelser:
Övriga

480

1 452

Summa

480

1 452

502 475

516 969

Burlövs kommun har i mars 2009 ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-1231 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken av de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Burlövs kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser
till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321
kronor. Burlövs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 539 216 257 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 547 909 522 kronor.
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349

-66

Återsökning momsbidrag 2016

-1 216

-3 120

380

Interna kostnader i övrigt

-110 933

-111 895

Summa

-137 919

-145 057

555

354

Intäkter:
Upplösning erhållna investeringsbidrag
Korr för försäkringsersättning mm

Borgens- och förlustansvar för egnahem mm:

Totalt not 20

1 075
-1 252

Inventarieanskaffningar bokförda i
nämndernas driftredovisning

458 636

AB Sydvatten

Förändring upplupna löner

1 075
-2 557

Återbetalning momsbidrag 2016

200
2 670

Interna intäkter i övrigt

-110 932

-111 895

Summa

-107 707

-111 341

-30 212

-33 716

Totalt not 21
		
		
NOT 22
FÖRDELNING SCHABLONBIDRAG

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 att schoblonersättningar
för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd ska bokföras på ett
centralt konto. Förvaltningar som har kostnader för dessa nyanlända
kan därefter rekvirera medel från detta konto. Bidrag för ensamkommande flyktingbarn omfattas inte av beslutet utan ligger kvar under
socialnämnden. Under 2017 har schablonbidrag erhållis med 28
318 tkr (2016: 14 261) medan 7 724 tkr (2016: 4 101) har fördelats
till förvaltningarna. 3 000 tkr (2016:2 740) har skuldförts för att täcka
framtida kostnader. Sammantaget har ett intäktsöverskott uppkommit
med 17 594 tkr (2016: 7 420 ).

Sammanställd redovisning

BALANSRÄKNING, mnkr

2017

2016

Anläggningstillgångar

Verksamhetens intäkter

433,3

526,5

Immateriella anläggningstillgångar

Jämförelsestörande poster

0,0

0,0

Materiella anläggningstillgångar:

Verksamhetens kostnader

-1 196,0

-1 248,7

- Mark, byggnader, tekn anläggn

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skattekostnader
Årets resultat, efter skatt
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

-76,1

-71,6

34,0

0,0

Av- och nedskrivningar
Avsättningar, netto

78,7

Finansiella anläggningstillgångar

14,5

24,4

14,0

15,1

1 608,5

1 524,3

655,5

631,5

Summa anläggningstillgångar

292,0

261,0

Omsättningstillgångar

15,7

12,3

Exploateringsfastigheter
Fordringar

1,3

1,6

77,2

107,9

-25,9

-27,0

-7,9

-6,4

Kortfristiga placeringar

178,7

173,7

124,5

77,5

Kassa och bank

334,5

254,7

0,0

0,0

Förråd

0,0

0,0

Summa omsättningstillgångar

124,5

77,5

2017

2016

101,2

84,5

0,0

0,0

75,8

71,6

5,6

1,7

Upplösning investeringsbidrag

-0,6

-0,4

Exploateringsverksamhet

30,0

-0,2

Förändring kortfristiga fordringar

33,7

-34,6

Förändring kortfristiga skulder

9,7

16,7

Upplösning bidrag statlig infrastruktur

1,1

1,1

256,5

140,4

Medel från den löpande verksamheten

1 405,9

69,1

-793,9

Just ej likviditetspåverkande poster:
Jämförelsestörande poster

0,1

1 510,9

-804,8

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, före betald skatt

0,0

- Maskiner, inventarier
Bidrag till statlig infrastruktur

			
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr

2016

TILLGÅNGAR

RESULTATRÄKNING, mnkr

Avskrivningar

2017

0,4

0,0

592,1

537,9

2 200,6

2 062,2

Eget kapital

1 273,1

1 148,4

- därav årets resultat

(124,5)

(77,5)

9,1

3,6

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Avsättningar
För pensioner
Andra avsättningar

133,0

130,6

Summa avsättningar

142,0

134,1

514,2

523,9

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

271,1

255,7

Summa skulder

785,3

779,6

2 200,6

2 062,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar, brutto

-149,4

-114,5

Påverkan på likvida medel i inv verks

-4,2

-0,1

Investeringsbidrag

11,1

5,4

3,1

0,0

Försäljning fastigheter mm
Övriga finansiella anläggnings tillgångar

0,0

-9,8

Medel från investeringsverksamheten

-139,4

-119,0

6,6

6,7

Amortering av skuld

-15,2

-15,2

Utlämnade lån

-17,9

-8,5

Särskilt avsatta medel, ökning

-0,9

-7,7

Minskning långfristig fordran

0,0

0,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

Betald skatt
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

-3,7

-1,9

-31,1

-26,6

85,9

-4,9

Likvida medel vid årets början

254,3

259,6

Likvida medel vid årets slut

340,2

254,7
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Investeringsredovisning
Totalt per objekt
Verks

Objekt

Text

Anslag

Detta år
Redovisat
2017

Slutred.
2017

Redovisat
tom 2017

Avvikelse

Kalkyl
2017

750,0

0,0

750,0

750,0

0,0 S

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0 S

KOMMUNSTYRELSEN - KLK
275 00

130 36

Reservkraft

275 00

130 33

Nödvattenförsörjning

923 90

130 03

Inventarier

271,2

307,8

-36,6

210,8

307,8

923 90

130 08

Ekonomisystem

959,2

207,7

751,5

980,2

156,7

923 90

130 17

Fordon, maskiner hela kommunen

1 850,7

0,0

1 850,7

600,0

0,0

923 90

130 25

Beslutstödssystem

1 200,0

1 092,5

107,5

300,0

574,6

923 90

130 28

Nytt ärendehanteringssystem

1 100,0

66,0

1 034,0

1 034,0

0,0

923 90

130 29

Medborgarservice, ombyggnation

500,0

443,8

56,2

0,0

0,0

4 739,0

1 386,3

3 352,7

2 000,0

1 386,3

375,0

331,5

43,5

175,0

923 90

130 30

Kommunal leasing

923 90

130 31

Responsiv webb

78,7 S

923 90

130 32

Länsmansgatan 1

350,0

0,0

350,0

350,0

923 90

130 34

Ifacts

190,0

173,0

17,0

17,0

53,0 S

0,0

923 90

130 37

Ombyggnation toaletter och arbetsrum
Medborgarhuset

1 000,0

856,9

143,1

0,0

701,9 S

923 90

130 38

Ombyggnation i Medborgarhuset - källare till
friskvårdsrum

500,0

381,4

118,6

500,0

381,4 S

930 10

130 01

IT-kompletteringar

3 792,4

343,8

3 448,6

2 000,0

343,8

930 10

130 02

Bredband Företagsbyn

2 000,0

2 508,0

-508,0

0,0

0,0

930 10

230 02

Företagsbyn, inkomst

0,0

-180,0

180,0

0,0

0,0

74 000,0

42 518,6

31 481,4

17 034,0

27 164,7

0,0

-7 556,6

7 556,6

-3 552,0

-4 520,6

930 10

13 026

Bredbandsutbyggnad

930 10

13 027

Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter

930 10

130 29

Aktier Inera
Summa

42,5

42,5

0,0

0,0

93 670,0

42 923,2

50 746,8

22 449,0

42,5 S
26 670,8

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
260 00

160 01

Inventarier

89,8

37,2

52,6

52,6

0,0 S

Summa

89,8

37,2

52,6

52,6

0,0 0,0

KOMMUNSTYRELSEN - SBF

54

242 00

141 64

Enkelt avhjälpta hinder

2 221,0

1 814,3

406,7

200,0

264,8

242 00

142 01

Ombyggnad Repslagaregatan

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

242 00

142 68

GC-bana Åkarp Lundavägen

0,0

0,0

0,0

150,0

242 00

142 82

Svenshögsvägen/Nya skolan

2 500,0

20,8

2 479,2

2 300,0

0,0

242 00

142 83

Byte armaturer och belysningsstolpar

4 500,0

3 862,9

637,1

1 300,0

659,8

242 00

142 93

Hastighetsanpassning- Skyltning, rätt fart i staden

200,0

0,0

200,0

50,0

0,0

242 00

142 98

Gränsvägen förlängning

33 200,0

17 097,0

16 103,0

9 157,0

15 905,4

242 00

242 98

Gränsvägen förlängning, medfin

-4 950,0

-3 726,7

-1 223,3

0,0

-3 726,7

242 00

143 06

Cirkl. Pl. Toftanäs/Flansb

242 00

143 21

Gångstråk

243 00

143 07

Lommavägen utbyggnad

243 00

143 08

Kronetorpsvägen utbyggnad

243 00

143 09

Parkg och cykelv utm Sockervägen

243 00

143 10

Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen

243 00

143 12

243 00

143 13

243 00
243 00

0,0 S

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

10 650,0

9,7

10 640,3

213,0

3,3

5 740,0

4,9

5 735,1

0,0

3,3

6 290,0

4,9

6 285,1

0,0

3,3

6 540,0

53,6

6 486,4

0,0

3,3

Åkarpsdamen utbyggnad

2 470,0

121,7

2 348,3

0,0

120,1

Stationsvägen Bro utbyggnad

4 210,0

41,4

4 168,6

0,0

3,3

143 14

Åkarpsstation omgivning utbyggnad

3 760,0

25,6

3 734,4

0,0

3,3

143 16

Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp

1 620,0

1,6

1 618,4

0,0

0,0
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0,0 S

Totalt per objekt
Verks

Objekt

Text

Anslag

Detta år

Redovisat
tom 2017

Avvikelse

Kalkyl
2017

Redovisat
2017

243 00

143 17

Bullerskydd korsningen Stambanan/E6

960,0

250,2

709,8

0,0

18,8

243 00

143 24

Breddn. Kulvert Sockervägen

5 575,0

2 882,1

2 692,9

0,0

2 882,1

243 00

143 31

Förvärv av Tårgarp 15:10 (Jimmies tryckeri)

5 925,0

5 000,0

925,0

0,0

5 000,0

243 00

143 02

Burlövs station stödmur

755,0

0,0

755,0

0,0

0,0

243 00

143 03

Burlövs station Neds Eon

250 00

143 05

Lekplatsplanens genomförande

250 00

142 50

Trygghetsåtgärder

804 00

140 04

Expl Stora Bernstorp

804 00

240 04

Expl Stora Bernstorp, inkomst

804 00

141 13

St Bernstorp etapp 2

804 00

241 13

St Bernstorp etapp 2, inkomst

804 00

141 55

Div markförs, utgift

804 00

241 55

Div markförs, Inkomst

804 00

141 73

Exploatering Flansbjer Norra

225,0

0,0

225,0

0,0

0,0

3 000,0

557,8

2 442,2

2 800,0

345,1

0,0

0,0

0,0

557,5

30 120,0

27 915,7

2 204,3

0,0

-30 120,0

-66 497,0

36 377,0

0,0

0,0

31 900,0

39 704,3

-7 804,3

0,0

1 063,5

-31 900,0

-209 311,9

177 411,9

-74 000,0

-27 639,0

200,0

25,1

174,9

0,0

11,9
-140,0

0,0

-140,0

140,0

-9 300,0

9 000,0

839,1

8 160,9

300,0

Slutred.
2017

0,0 S
0,0

395,5 S

804 00

241 73

Markförs. Flansbjer Norra

-74 000,0

-83 000,0

9 000,0

0,0

0,0 S

804 00

142 00

Förs.mark Södervångssk. Utgift

0,0

119,2

-119,2

0,0

0,0

804 00

242 00

Försäljning mark Södervångsk.

-3 600,0

-288,5

-3 311,5

0,0

0,0

804 00

142 66

Sege nya Industriområde, utgift

3 100,0

2 925,1

174,9

100,0

273,2

-15 000,0

-6 483,1

-8 516,9

-5 000,0

-4 594,3

19 260,0

4 987,6

14 272,4

18 650,0

4 065,2

-18 650,0

-3 111,4

-15 538,6

-18 650,0

-2 203,0

13 392,0

2 374,9

11 017,1

0,0

2 374,9

804 00

242 66

Sege nya industriområde, inkomst

804 00

142 99

Kronetorp 1:1 Allm plats

804 00

242 99

Kronetorp 1:1 Allm plats. Ersättning

804 00

143 23

Trädgårdsbyn, allm plats utgift

804 00

243 23

Trädgårdsbyn, allm plats inkomst

-13 392,0

0,0

-13 392,0

0,0

0,0

804 00

143 27

Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift

820,0

128,0

692,0

0,0

128,0

804 00

243 27

Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst

904 00

142 79

Energieffektivisering EPC

-820,0

0,0

-820,0

0,0

14 000,0

13 715,4

284,6

1 850,0

0,0
978,2 S

904 00

142 86

Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter

4 500,0

2 249,7

2 250,3

500,0

381,8

904 00

143 20

Skalskydd

1 000,0

91,8

908,2

1 000,0

91,8

904 00

143 22

Passagesystem Medborgarhuset

904 00

143 25

Apotekarvillan

910 00

142 58

Svenshögskolan nybyggnad

910 00

242 58

Värdeöverföring BBAB, (Idrottshall Svenshög)

910 00

142 94

Skolor, yttremiljö

910 00

143 02

Ombyggn. Dalslundskolans kök

910 00

143 33

Etabl Ny Pav. Lilla Dals

911 00

142 95

Burlöv, Gamla skolan, utgift

911 00

242 95

Burlöv, Gamla skolan, inkomst

913 00

142 78

Ny Badanläggning

913 00

143 26

Burlövsbadet renovering

917 00

142 97

Näridrottsplats i Åkarp

200,0

353,3

-153,3

0,0

6 600,0

498,9

6 101,1

6 600,0

314,4 S

163 500,0

158 980,4

4 519,6

1 200,0

3 061,0 S

0,0

-6 000,0

6 000,0

0,0

0,0 S

498,9

2 738,7

1 470,4

1 268,3

1 800,0

1 470,4

56 153,0

29 805,7

26 347,3

15 000,0

27 483,2

1 095,0

21,9

1 073,1

0,0

0,0

143,4

-143,4

0,0

106,0 S

0,0

-3 092,5

3 092,5

0,0

-3 092,5 S

29 400,0

675,4

28 724,6

100,0

11,1

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

1 500,0

13,5

1 486,5

1 000,0

0,0

21,9

919 00

143 28

Övert Burlövs Ridförening lok

905,0

898,3

6,7

0,0

924 00

143 30

Inventarier

125,0

81,4

43,6

0,0

81,4

306 417,7

-61 884,1

368 301,8

-41 122,5

27 531,0

510,3

511,5

-1,2

500,0

511,5

Summa

898,3 S

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - K&F
301 00

150 10

Inv kultur o fritid

301 00

150 67

Utegym

150,0

98,4

51,6

0,0

301 00

150 71

Inventarier badet

500,0

80,7

419,3

434,3

15,0

1 160,3

690,6

469,7

934,3

526,5

Summa

0,0 S
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Totalt per objekt
Verks

Objekt

Text

Detta år

Anslag

Redovisat
tom 2017

Avvikelse

Kalkyl
2017

Redovisat
2017

4 011,0

4 915,7

-904,7

2 500,0

4 915,7

756,3

1 077,6

-321,3

681,4

1 077,6

0,0

92,8

-92,8

0,0

4 767,3

6 086,1

-1 318,8

3 181,4

6 086,1

770,0

747,7

22,3

1 000,0

747,7

Slutred.
2017

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - B&U
440 00

170 16

Inventarier

440 00

170 57

Verksamhetsanknytna förändr

440 00

170 72

Inv. Kök Nya Svensh. Skola
Summa

92,8 S

SOCIALNÄMND
108 00

180 06

Inventarier

108 00

180 21

Utbyte datorer / IT inv

639,9

500,6

139,3

500,0

500,6

108 00

180 47

Trådlöst nätverk

1 150,0

1 106,6

43,4

300,0

336,6 S

108 00

180 48

Ny mötesplats Dalbyvägen

1 000,0

1 173,0

-173,0

1 000,0

1 173,0 S

108 00

180 49

Nytt verksamhetssystem

700,0

600,3

99,7

700,0

500,0

19,3

480,7

0,0

19,3

0,0

277,0

0,0

0,0

277,0

4 759,9

4 424,5

612,4

3 500,0

3 654,5

108 00

180 50

Samtalsrum

108 00

180 51

Våga projektet
Summa

600,3

KOMMUNÖVERGRIPANDE
990 00

19 095

Övriga inventarier 40290

0,0

126,3

-126,3

0,0

126,3

990 00

19 096

Maskiner 40220

0,0

554,5

-554,5

0,0

554,5

990 00

19 097

IT-utrustning 40250

0,0

244,8

-244,8

0,0

244,8

990 00

19 098

Inventarier kto 40230

0,0

290,6

-290,6

0,0

290,6

Summa

0,0

1 216,2

-1 216,2

0,0

1 216,2

Övrigt, planerade men ej beslutade objekt
KS-SBF: Ombyggnation Humlemadskolan

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

KS-SBF: Ny förskola Arlöv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KS-SBF: Badet byggkostnader
Totalt Övrigt, planerade men ej beslutade objekt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

93 670,0

42 923,2

50 746,8

22 449,0

26 670,8

89,8

37,2

52,6

52,6

0,0

306 417,7

-61 884,1

368 301,8

-41 122,5

27 531,0

1 160,3

690,6

469,7

934,3

526,5

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

4 767,3

6 086,1

-1 318,8

3 181,4

6 086,1

Social

4 759,9

4 424,5

612,4

3 500,0

3 654,5

Övrigt

0,0

1 216,2

-1 216,2

10 000,0

1 216,2

410 865,0

-6 506,3

417 648,3

-1 005,2

65 685,1

-6 506,3

417 648,3

109 096,8

109 807,0

Oförutsett
TOTALT
varav
Bruttoinvestering
markförsäljning

0,0

0,0

-9 300,0

-3 114,6

investeringsbidrag

0,0

0,0

-22 821,2

-11 069,5

förs exploateringsmark

0,0

0,0

-78 380,8

-31 614,1

explaoteringsutgift

0,0

0,0

100,0

218,9

0,0

0,0

300,0

1 414,9

42,5

0,0

0,0

42,5

minskad avsättning
Finansiella anläggningstillgångar
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Foto: jannoon028/Shutterstock.com

Foto: Johnér/Scandinav bildbyrå

Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är nämnd för såväl kommunledningskontoret som samhällsbyggnadsförvaltningen
och har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade
verksamheter (med undantag av miljö- och byggavdelningen). Kommunstyrelsen och dess utskott samt
miljö- och byggnämnden är beslutande politiska organ i
frågor som handläggs av kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Årets viktigaste händelser

I årets jämförelse klättrar Burlövs kommun en placering uppåt från föregående år till plats fem i kategorin
storstadskommun.
För kommunledningskontoret har ett antal större
EU-bidrag beviljats. Bland annat har Burlöv, Kävlinge
och Lomma kommuner beviljats totalt 16 mnkr av
Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa.
Under 2017 har arbetet med utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Lund och Arlöv dragit igång.
Parallellt har förlängningen av Gränsvägen anlagts.
Kommunstyrelsens planutskott beslutade i juni
2017 att gå ut på samråd med Planprogram
Kronetorpstaden.
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Ekonomisk analys
Belopp i tkr

Bokslut
2017

Intäkter

Budget
2017

Budgetavvikelse*

Bokslut
2016

Förändring
2016/2017

77 483

70 981

6 503

80 765

-3 281

Kostnader

-184 950

-184 180

-770

-186 321

1 371

Nettokostnader

-107 467

-113 199

5 733

-105 557

-4 653

Volymförändringar, mnkr

0,3

12,5

Volymförändringar, %

0,0

11,5

Investeringar, mnkr

55,4

-18,7

74,0

81,1

*- = negativ avvikelse mot budget / + = positiv avvikelse mot budget

Nettokostnadsutveckling

Nämndens totala nettokostnad i fasta priser har ökat
med 0,3 mnkr jämfört med 2016, varav kommunledningskontoret redovisar en nettokostnadsökning på 5,1 mnkr
och samhällsbyggnadsförvaltningen en nettokostnadsminskning på 4,8 mnkr.
15

Kommunledningskontorets nettokostnadsökningar hänförs bland annat till arbetet kring Södra stambanan och
gemensamma verksamheter. Arbetet kring Södra stambanan har intensifierats; bland annat har fler detaljplaner,
utredningar och gestaltningar för områdena genomförts.
Kostnadsökningarna inom gemensamma verksamheter
beror dels på konsultkostnader inom IT och dels på att
vakanta tjänster tillsatts.

15 Nettokostnader i fasta priser motsvarar benämningen volymförändringar i tabellen

Nettokostnaderna inom samhällsbyggnadsförvaltningen
minskade främst med anledning av att underhållskostnaderna för skolorna under 2017 blivit lägre jämfört med
2016 då bland annat Vårboskolan genomgick en omfattande renovering.

Budgetavvikelse

Nämnden redovisar en budgetavvikelse om 5,7 mnkr,
varav 2,6 mnkr inom kommunledningskontoret och
3,1 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningskontorets positiva budgetavvikelse
beror bland annat på ökade bidrag inom samhällskydd
och beredskap samt vakanta tjänster under våren inom
gemensam verksamhet.
Samhälsbyggnadsförvaltningen har bland annat haft lägre
kostnader för vinterberedskap samtidigt som tilläggsanslag för trygghetsskapande åtgärder som tilldelats förvaltningen inte förbrukats fullt ut.

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

Indikator

Den totala brottsligheten ska
minska

Brottsstatistik, BRÅ
(per 100 000 inv)

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är inte uppnått. Den totala brottsligheten har inte
minskat, antalet anmälda brott per 100 000 invånare har ökat med
4,8 % jämfört med föregående år.
Analys: De brottstyper som har ökat mest under året är de ”blåljusinitierade” brotten (alkohol- och narkotikabrott) som ökat med cirka
46 %. Det finns också ett antal brottstyper som har minskat och det
gäller i första hand skadegörelse (-19 %) och cykelstölder (-21 %).

Öppna jämförelser
– Trygghet och säkerhet

Resultat: Burlövs kommun förbättrat sig med 18 placeringar i SKL:s
mätning gällande Trygghet och säkerhet där kommunen i år hamnade
på plats 61 av 290 bland Sveriges kommuner.
Analys: Den upplevda tryggheten i Burlövs kommun har blivit bättre enligt SCB:s medborgarundersökning. I polisens mätning är den upplevda
otryggheten däremot ganska stor, samtidigt som brottsutsattheten är
fortsatt låg. Grannsamverkan har startats upp i ett antal områden i kommunen i ett samarbete mellan polis, kommun och försäkringsbolag.
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MEDBORGARINFLYTANDE
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.
Nämndsmål

Indikator

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

NII (Nöjd inflytande index)

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

Svar inom 10 arbetsdagar (%)

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: SCB-undersökningen visar en förbättring av resultatet ”påverkan” till betygsindex 37 jämfört med betygindex 35 föregående år.
Analys: Kommunen fortsätter att utveckla och informera om möjligheter till att påverka, t ex. genom att informera och engagera medborgare i medborgardialogprojekt.
Resultat: Kommunen haft fortsatt fokus på ärenden som kommer in till
Burlöv via Tyck om Burlöv eller formulär till medborgarservice. Kommunen ger god service, då 96 % av ärendena besvaras inom 10 dagar.
Analys: Kommunen ska fortsätta arbeta som tidigare samt internt
kommunicera vikten av att förbättra vår service till medborgare där
det finns utvecklingsmöjligheter

BOENDE OCH MILJÖ
År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Nämndsmål

Indikator

God planberedskap för
bostäder

Icke använd planlagd mark för
bostäder, antal lägenheter

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Vid årets början fanns cirka 550 bostäder i antagna planer
som inte var utbyggda.
Analys: Ett bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram. Det
finns anledning att se över behov av skolor, förskolor och andra kommunala åtaganden kring ny bostadsbebyggelse.
Resultat: Andelen miljöfordon har ökat med tre procentenheter från
26 % till 29 %. Ökningen räcker inte för att nå målvärde för 2017

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

Miljöfordon, andel av totalt
antal fordon kommunen (%)

Nöjdhet med kommunens
gator & vägar samt gång- &
cykelvägar ska öka

NMI, Gator & vägar samt
NMI, Gång- & cykelvägar

Viljan att rekommendera andra
att flytta till Burlöv ska öka

Betygsindex för NRI-rekommendation

Resultat: 56 % skulle rekommendera någon att flytta till kommunen.

Uppfylla målen i bredbandsstrategin med 90% anslutna
med minst 100 Mbit/s, innan
2020

Andelen anslutna hushåll och
företag ska öka med 10% per
år, idag ca 40%

Resultat: Arbetet med fibernätet följer den plan som kommunfullmäktige antagit för 2017. Kommunen har under 2017 byggt ut nätet i
bland annat Tågarp och Strandhem.

Analys: Kommunens miljöbilsinnehav har under 2017 ökat med en
personbil samt en lätt lastbil.
Resultat: Nöjdheten med kommunens gator & vägar har ökat med 6
procentenheter jämfört med 2016.
Analys: En medveten satsning på beläggning, linjemålning och enkla
åtgärder som syns i den fysiska miljön gav resultat.
Analys: För Burlövs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna trygghet, fritidsmöjligheter samt Bostäder som
kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index ytterligare.

Analys: Huvudnätet till bostäder bedöms kunna vara utbyggt under
2018. Därefter planeras förtätning inom utbyggda områden.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.
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Nämndsmål

Indikator

Företagsklimatet ska rankas
högt

Svensk näringslivsrankning av
företagsklimat

VERKSAMHETERNA

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppnått. Ranking 28 av 290 kommuner i Sverige
Analys: Kommunen har löpande under året stärkt sitt fokus gällande
näringslivsarbetet. Kommunens målvärde om att vara på plats 42 (eller bättre) är uppnått i år. Kommunen slutade på en 28:e plats av 290
kommuner i Sverige.

SERVICE OCH KVALITET
År 2018 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.
Nämndsmål

Indikator

Vår information ska vara av
hög kvalitet

Servicemätning av:
telefoni (rankning)

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Servicemätning visar att 63 % av telefonsamtal besvaras
inom 60 sekunder, vårt resultat är bättre än snitt för andra kommuner,
(53 %). Informationen sägs till 84 % vara god. Svarstiden försämrades
jämfört med 2016.
Analys: Kommunen fortsätter att utveckla service och kvalitet på
information där det finns möjlighet att påverka.

E-post (rankning)

Resultat: 96 % av inkommande e-post besvaras inom 24 timmar, vilket
är en förbättring jämfört med 2016.
Analys: Kommunen fortsätter att utveckla service och kvalitet på
information där det finns möjlighet att påverka

Vi ska vara en attraktiv
arbetsgivare

Personalomsättning exkl.
internt (%)

Resultat: målet för personalomsättning uppnåddes inte under 2017.

Medarbetarenkät (HME-index,
mätning vartannat år)

Resultat: Måttet som avser genomsnittlig sysselsättningsgrad uppfylldes under 2017. Däremot uppfylldes inte målen för medarbetarenkät,
friskvård och chefers upplevelse av arbetsförutsättningar.

Analys: Personalomsättningen under 2017 var kvar på en hög nivå.
Främsta anledningen är konkurrensen på arbetsmarknaden när det
gäller en stor efterfrågan på personal.

Analys: HME-indexet ökar och är nära målvärdet.

Framtiden

Utbyggnaden av Södra stambanan påbörjades 2017.
Samtidigt tas detaljplaner fram för Kronetorpstaden och
byggnationen av bostäder påbörjades. Med dessa projekt
följer krav på att kommunen förstärker sin kapacitet att
genomföra åtgärder i samverkan med andra parter, till
exempel exploatörer och Trafikverket. Detta påverkar
långsiktigt även kommunens likviditet och soliditet.
Burlövs kommun växer, vilket innebär att fler människor
har behov av kommunens service och myndighetsutövning. Kommunen behöver ha hög flexibilitet för att med
kort varsel kunna hantera nya uppgifter och ny lagstiftning. 2018 genomförs val till riksdag, landsting och
primärkommun.
Kommunen bedriver verksamhet i andra organisationer
än sina egna och dessa växer i omfattning och vikt. Fokus
på kommunkoncernnytta och nya samarbeten fortsätter.

VERKSAMHETERNA
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Foto: Marcus Lundstedt/Scandinav bildbyrå

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd med
ansvar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen,
livsmedelslagen och miljöbalken.
Miljö fullgör kommunens lagstadgade tillsynsansvar inom
miljö- och hälsoskydd, vilket omfattar smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten
omfattar även miljöövervakning innefattande kontroll av
luft och vatten.
Verksamhetsområdet bygg omfattar bygglov, bygganmälan, tillsyn, tillstånd för egensotning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), samt rådgivning i anslutning till
bostadsanpassningsbidrag.
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Årets viktigaste händelser

Allergiprojekt inom livsmedel genomfördes. Syftet har
bland annat varit att kontrollera att restauranger och
andra verksamheter som säljer oförpackade livsmedel
uppfyller kraven kring allergiinformation.

Ekonomisk analys
Belopp i tkr

Bokslut
2017

Intäkter

Budget
2017

Budgetavvikelse*

Bokslut
2016

Förändring
2016/2017

4319

2785

1534

4174

145

Kostnader

-7198

-6790

-408

-6425

-773

Nettokostnader

-2879

-4005

1127

-2251

918

Volymförändringar, mnkr
Volymförändringar, %
Investeringar, mnkr

0,5

-1,4

21,5

-38,2

0,0

0,1

0,1

0,3

*- = negativ avvikelse mot budget / + = positiv avvikelse mot budget

Nettokostnadsutveckling

Budgetavvikelse

Nämndens totala nettokostnad i fasta priser16 har ökat
med 0,5 mnkr. Nettokostnadsförändringen hänförs främst
till verksamhetsområdet bygg och beror på att intäkterna
varit cirka 150 tkr högre samtidigt som kostnaderna varit
cirka 550 tkr högre jämfört med 2016. Intäktsökningen
härleds till ökade intäkter för bygglov- och sanktionsavgifter medan kostnadsökningen beror på inköp av konsulttjänster. Inom miljöområdet redovisas en sammanlagd
nettokostnadsökning på cirka 100 tkr.

Miljö- och byggnämndens positiva budgetavvikelse
för 2017 uppgår till cirka 1,1 mnkr. Avvikelsen beror
på högre intäkter för bygglov- och sanktionsavgifter.
Bruttokostnaderna har ökat i förhållande till budget i
samband med att miljö- och byggnämnden hanterat en
personalomsättning där glapp mellan avslutade anställningar och nya rekryteringar uppstått. För att minska
arbetsbelastningen har konsulttjänster använts till en
kostnad av cirka 550 tkr, däribland tillförordnad miljö- och
byggchef samt administrativt stöd inom bygglovshantering och miljötillsyn.

16 Nettokostnader i fasta priser motsvarar benämningen volymförändringar i tabellen

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

Indikator

Res.

Kommentar till resultatet

Genomföra beslutad tillsynsplan avseende miljöbalken och
livsmedelslagen

Tillsynsplanens genomförandegrad %.

Resultat: Tillsynsplanens mål för 2017 likt 2016 uppnåddes inte.

Genomföra beslutad tillsynsplan avseende plan- och
bygglagen.

Tillsynsplanens genomförandegrad %.

Resultat: Tillsynsplanens mål för 2017 likt 2016 uppnåddes inte.

Analys: Orsaken till att målet inte är uppfyllt är framförallt vakanta
tjänster inom miljöavdelningen under oktober till december. Dessutom inkom något fler oplanerade tillsynsärenden under 2017 jämfört
med 2016.
Analys: Bygglovsprocessen har setts över för att uppnå en enhetlig
och effektiv handläggning. Personalstyrkan inom byggavdelningen har
under 2017 bytts ut, vilket påverkat verksamhetens kontinuitet och
förlängt handläggningstiden. Framförallt syns den förlängda handläggningstiden för pågående ärenden som bytt handläggare. Situationen
har föranlett förändrade rutiner och arbetssätt, vilket är positivt.

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

Indikator

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

Svar inom 10 arbetsdagar %.

Res.
‑

Kommentar till resultatet
Resultat: För få ärenden.
Analys: Miljö- och byggnämnden har inte kunnat få fram relevant statistik, ärenden inkommer genom annan plattform än Tyck om Burlöv.
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BOENDE OCH MILJÖ
År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Nämndsmål

Indikator

Genomföra beslutad tillsynsplan avseende miljöbalken och
livsmedelslagen.

Tillsynsplanens genomförandegrad %.

Res.

Se resultat och analys för nämndsmål under trygghet.

Kommentar till resultatet

Genomföra beslutad tillsynsplan avseende plan- och
bygglagen.

Tillsynsplanens genomförandegrad %.

Se resultat och analys för nämndsmål under trygghet.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.
Nämndsmål

Indikator

Genomföra beslutad tillsynsplan avseende miljöbalken och
livsmedelslagen

Tillsynsplanens genomförandegrad %.

Res.

Kommentar till resultatet
Se resultat och analys för nämndsmål under trygghet.

SERVICE OCH KVALITET
År 2018 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.
Nämndsmål

Indikator

Handläggningstid bygglov

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

Bra information på hemsidan

Informationsindex Bygg

Res.
‑

Kommentar till resultatet
På grund av bristande rutiner har felaktig rapportering av kompletta
ärenden förekommit. Därför kan inget exakt resultat redovisas.

Resultat: Utfallet har minskat 15 procentenheter för bygg jämfört med
2016.
Analys: Vid analys av informationsindex ”Bygga och bo” har det framkommit att 12 av 25 frågor inte berör byggavdelningens ansvarsområde.

Informationsindex Tillstånd,
tillsyn, näringsliv mm

Resultat: Utfallet har minskat en procentenhet för tillsyn jämfört med
2016.
Analys: I samband med analysen av informationsindex ”Tillstånd,
näringsliv m.m.” framkom att frågorna inte var relevanta för miljöavdelningens ansvarsområde.

Framtiden

Under utbyggnaden av exempelvis Kronetorpstaden och
Södra stambanan i kommunen är det viktigt att största
uppmärksamhet läggs på tillgång till inspektörer. Detta är
väsentligt för att projekten ska kunna genomföras på ett
positivt och effektivt sätt. Miljö- och byggavdelningens
aktiva närvaro i dessa projekt krävs för att undvika framtida överraskningar och oförutsedda kostnader.
Taxorna enligt miljöbalken, livsmedelslagen och bygglovstaxan ska framöver följas upp mer noggrant inför varje
budgetår.
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Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå

Utbildnings- och
kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för delarna i det
allmänna skolväsendet: förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, särskola, gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola, Komvux med grundvux/gymnasiekurser/särvux/SFI
och aktivitetsansvar. Nämnden har också ansvar för kostoch städenheten, bibliotek, allmän kultur, Burlövsbadet
och idrottsplatser, ungdomsgruppen med ansvar för
fritidsgårdar och fältverksamhet samt stöd till ideella
organisationer.

Årets viktigaste händelser

Fullmäktige har beslutat att gå vidare i arbetet med
att ta fram ett nytt badhus.
Ny- och ombyggnad av nytt produktionskök och
matsal på Dalslundskolan har påbörjats. Den nya matsalen är i stort sett klar och används nu av eleverna.
Enligt planen ska hela projektet vara klart i april 2018.
Två lägenshetsförskolor, Sommarängen och
Klöverängen, har stängts. Verksamheten har flyttat in
i befintliga paviljonger vid Havrens förskola.
Skolinspektionen har genomfört en ny inspektion. En
omfattande granskning som genomförs vart 3-4 år.
Nämnden fick ingen kritik i sin roll som kommunal
huvudman och tillsynen gentemot hur huvudmannen
styr och utvecklar de olika verksamheterna inom det
allmänna skolväsendet är avslutad utan anmärkning.
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Ekonomisk analys
Belopp i tkr
Intäkter

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse*

Bokslut
2016

Förändring
2016/2017

121 690

94 089

27 601

113 697

7 993

Kostnader

-602 752

-572 729

-30 023

-569 432

-33 320

Nettokostnader

-481 062

-478 639

-2 422

-455 735

41 314

Volymförändringar, mnkr
Volymförändringar, %
Investeringar, mnkr

18,6

-2,6

4,5

-0,6

-6 776

-5 927

-849

-9 990

3 214

*- = negativ avvikelse mot budget / + = positiv avvikelse mot budget

Nettokostnadsutveckling

Nämndens totala nettokostnad i fasta priser17 har ökat
med cirka 18,6 mnkr jämfört med 2016, vilket beror
på att kostnaderna utvecklas snabbare än intäkterna.
Ökade personalkostnader inom pedagogisk verksamhet
står för den största delen av nettokostnadsökningen.
Nettokostnadsökningen inom grundskolan blev 4,5 mnkr
och beror dels på ett ökat antal elever och dels på kvalitetshöjande åtgärder som har genomförts under året.
Antal elever i grundskolan har ökat med 136 jämfört med
föregående år. Dock hålls kostnadsökningen nere till följd
av mer statsbidrag, framförallt avseende asylsökande
elever.
Nettokostnadsökningen inom förskola blev 4,7 mnkr.
Ökningen beror dels på att det under 2017 vistats 30
fler barn i verksamheten och dels på att statsbidraget
avseende maxtaxa och bidraget för mindre grupper blev
1,5 mnkr lägre jämfört med 2016.
Inom gymnasieverksamheten ökade nettokostnaderna
med 4,3 mnkr. Detta beror främst på att bidraget från
Migrationsverket för asylsökande elever har minskat
under 2017.
Nettokostnadsökningen inom kost och städ hamnade
på 3,1 mnkr, vilket är en följd av ombyggnationen av
Dalslundsskolans kök.
Kultur- och fritids nettokostnader minskade 2017 i
förhållande till 2016 eftersom en tillfällig förstärkning på
ungdomsverksamheten upphört.
17 Nettokostnader i fasta priser motsvarar benämningen volymförändringar i tabellen

Budgetavvikelse
Nämndens nettokostnader har överstigit budget med
2,4 mnkr. Gymnasie- och förskoleverksamhet uppvisar tillsammans ett underskott på cirka 5 mnkr medan
grundskola och övriga verksamheter avslutat året med
ett överskott på 2,6 mnkr. Intäkter översteg budget med
27,6 mnkr, vilket framförallt berodde på bidrag från
Skolverket och Migrationsverket.
Förskoleverksamhetens negativa budgetavvikelse på
0,9 mnkr motsvarar summan av bidrag för mindre grupper 2016/2017 från Skolverket som kommunen blev
återbetalningsskyldig för.
Grundskolan har en positiv budgetavvikelse på cirka
2 mnkr. Överskottet består bland annat av bidrag från
Migrationsverket. Antalet elever som sökt sig till skolor i
andra kommuner har varit färre än budgeterat. Samtidigt
har elever från andra kommuner i kommunens verksamheter ökat.
Gymnasieskola avslutar året med en negativ budgetavvikelse på 4,1 mnkr, varav ordinarie gymnasieskola har
ett underskott på 5,7 mnkr medan gymnasiesärskola har
överskott på 1,6 mnkr. Dyrare utbildningar samt att fler
elever beviljas tilläggsbelopp har påverkat priset per elev
och det slutliga resultatet.
Komvux har avslutat år 2017 med ett utfall som är i balans
med budgeten.
Kultur och fritid har beviljats extra medel för projektet
”Människan bakom uniformen”. Projektet beviljades
för läsåret 2016/2017 och har därmed ett överskott på
cirka 0,1 mnkr jämfört med budget som avser oförbrukat
anslag.
Kost- och städenheten avslutar året med ett resultat i
balans. Ombyggnationen av Dalslundskolans kök kommer att fortskrida under 2018. Eftersom verksamhetens
totala budget har förbrukats under 2017 kommer inga
medel begäras över till 2018 för att finansiera resterande
omkostnader av ombyggnationen.
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Verksamhetens resultat
TRYGGHET
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2018 ska upplevelsen av
trygghet vara högre än genomsnittet i Skåne.
Nämndsmål

Indikator

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

Analys avrapporterade kränkningar:

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Resultat saknas
Analys: Utvecklingsprocessen pågår och därmed saknas säker fakta som
visar att antalet kränkningar minskar. Att en del enheter har fler anmälda
kränkningar än andra kan vara ett tecken på att de är bättre på att anmäla, snarare än att kränkningar är vanligare. Skolinspektionen har inte riktat
någon kritik mot huvudmannen. Vid sin granskning har Skolinspektionen
dock utpekat förbättringsområden som tangerar detta arbete.

Totalt antal
Antal ej avslutade utredningar
efter en månad
Antal ärenden där det ej finns
någon dokumentation

Resultat: Under hösten har enheterna börjat arbeta enligt nämndens
riktlinjer. Det innebär bland annat att enheterna nu anmäler sådana
ärenden till utbildningsutskottet där enheterna själva inte kunnat
förhindra fortsatta kränkningar.

Samlad bedömning av i vilken
utsträckning enheterna arbetar enligt nämndens riktlinjer

Analys: Nämnden har antagit en ny riktlinje för enheternas arbete
mot kränkningar. Riktlinjerna är framtagna i samverkan med förvaltningen och enhetschefer.

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

Indikator

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

Deltagarstatistik föreningsdeltagande pojkar/flickor

Res.

Resultat: Föreningsverksamheten har uppnått målet.

Kommentar till resultatet

Deltagarstatistik pojkar/flickor
för aktiviteter som förvaltningen arrangerar

Resultat: Målet är inte uppnått. Inom Ungdomsgruppens verksamhet
är andelen pojkar fortfarande högre. Övriga enheter når upp till målet
Analys: Deltagandet i aktiviter är inte helt jämställt, fler pojkar deltar.
Förvaltningen har analyserat sitt eget utbud av aktiviteter för att se till
att det ska innehålla sådant som kan intressera båda könen.

BOENDE OCH MILJÖ
År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Nämndsmål

Indikator

Värna kulturhistoriska värden i
vår bebyggelse

Årligen synliggöra fem objekt

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Kalinan i Arlöv, Lundavägen 43 i Arlöv, Sege station, Gamla
polishuset i Åkarp och Tre musketörer i Åkarp.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.
Nämndsmål

Indikator

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

Uppföljning av egen statistik
som ska rapporteras årligen till
statliga myndigheter

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

Att årligen följa upp hur stor
andel av eleverna som mött
olika aktiviteter enligt Burlövs
kommuns lokala plan ”Syv för
alla åldrar”

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppnått. Rapporterat resultat för 2017 är 200 personer
på KAA-listan och av dem var 160 i olika verksamheter vilket motsvarar 80
%. Av de 160 som deltog i verksamhet studerade 136 personer.
Analys: Trots att den totala volymen av deltagare i aktivitetsansvaret har
ökat under det senaste året har procentandelen i sysselsättning ökat.
Resultat: Målet är uppfyllt. Endast två klasser har inte gjort några SYVaktiviteter under 2017.
Analys: Den aktuella SYV-planen är inte tänkt som en förteckning av
ett visst bestämt antal aktiviteter som alla ska göra. Planen är snarare
tänkt som en tipskatalog.

VERKSAMHETERNA

67

SERVICE OCH KVALITET
År 2018 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.
Nämndsmål

Indikator

Språket i verksamheten/undervisningen ska anpassas och
utgå från olika barns/elevers
erfarenheter och kompetenser.
Samtliga enheter ska ha ett
systematiskt kvalitetsarbete för
en språkinriktad undervisning
vilken ska bygga på en lokal
språkgaranti om det pedagogiska arbetet

Uppföljning av verksamheten
utifrån lokalt framtagen mall
2017 om språkutveckling på
vetenskaplig grund. Kvalitativ
skattning och stickprov på
lektioner

Res.

Resultat: Målet är ännu ej uppnått.

Kommentar till resultatet

Öka andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning

Intern statistik

Resultat: Målet är inte uppnått. Vid årsskiftet 2017/2018 var andelen
högskoleutbildade pedagoger 39,6 %.

Analys: Under våren 2017 har förvaltningen och enheterna tillsammans utarbetat en språkgaranti. Förvaltningen har tagit fram en
digital plattform där samtliga enheter presenterar på vilket sätt de
arbetar språkutvecklande och på vilken vetenskaplig grund de gör
detta. Under hösten har enheterna arbetat med att kvalitetssäkra
innehållet i sina språkgarantier. Förvaltningens lektor har ansvarat för
att handleda och utmana enheterna.

Analys: Den stora bristen på förskollärare är ett stort problem för
många kommuner. Verksamheterna har inte lyckats fylla vakanser som
uppstått till följd av konkurrensen på förskolelärare. Effekten av detta
är att andelen högskoleutbildade pedagoger minskat under året.
Höja andelen elever med
behörighet till nationella gymnasieprogram

Skolverkets statistik för årskurs 9

Resultat: Sett till samtliga elevers resultat är målet på 87 % inte uppfyllt. Av det totala antalet (180 st elever) var det endast 78,9 % som
var behöriga. På grund av en stor ökning av nyanlända 2015 och 2016
har man nationellt valt att även redovisa resultat exklusive nyanlända
och asylsökande elever. I Burlövs kommun var resultatet för eleverna
(147st) exklusive nyanlända och asylsökande elever 91,8 %.
Analys: Utöver problematiken med nyanlända elever tog Vårboskolan
inför våren 2017 emot en hel klass årskurs 9 från en friskola som gått i
konkurs. Eleverna fick kämpa för att bli behöriga.

Större andel elever än 2016
ska välja att gå i våra skolor

Intern statistik

Resultat: Målet är inte uppnått. Under 2016 gick 81,7 % av eleverna i
kommunens egna skolor. Motsvarande siffra för 2017 är 81,4 %.
Analys: För att kommunen ska kunna ta emot fler elever inom kommunen krävs en utökning av antalet skolenheter.

Framtiden

För att höja andelen utbildade pedagoger i förskolan
behöver krafttag tas för att höja kvalitén vad gäller lokaler
och riktade satsningar på de förskolor som har lägst andel
förskolelärare. Det är också nödvändigt att kunna erbjuda
konkurrenskraftiga löner och övriga arbetsvillkor.

Krav på PRAO i skollagen har införts. Förvaltningen kommer att initiera samverkan med kommunens näringslivssamordnare. Målsättningen är att hitta bra former för
planering av PRAO och kontaktvägar mellan kommunens
skolor och det lokala näringslivet.

Det pågående skolutvecklingsarbetet och arbetet med
information allmänheten för att minska andelen elever
som väljer att inte gå i kommunens egna skolor kommer
att fortgå under 2018.

För att förhindra fortsatta kränkningar på kommunens
enheter kommer nya arbetsformer att utvecklas för hur
förvaltningen i svåra situationer skulle kunna ge enheterna stöd och hjälp i deras arbete.

Under 2018 ska en uppföljning och utvärdering av arbetet
med språkgaranti göras. Modellen ”5km pedagogisk resa”
och iakttagelser av kvalitetsteamet ska göras för att bedöma
hur långt de olika enheterna har kommit i sitt arbete.
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Foto: Bodil Johansson/Scandinav bildbyrå

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

Årets viktigaste händelser

Pilotprojektet ”Att Våga” har slagit väl ut och ett
beslut har tagits att successivt under 2018 implementera den nya välfärdsteknologin på alla kommunens
LSS- och äldreboenden.
LIS-projektet: Socialförvaltningen har beviljats ESFmedel till ett tvåårigt projekt för kompetenshöjande
insatser för personal som möter ensamkommande
barn/unga.
Steget-projektet: Socialförvaltningen har beviljats ESF-medel för ett treårigt projekt för att
stötta personer med psykisk ohälsa att närma sig
arbetsmarknaden.
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Ekonomisk analys
Belopp i tkr

Bokslut
2017

Intäkter

Budget
2017

Budgetavvikelse*

Bokslut
2016

Förändring
2016/2017

108 370

77 935

30 435

128 970

-20 600

Kostnader

-400 450

-374 266

-26 184

-400 107

-343

Nettokostnader

-292 080

-296 331

4 251

-271 137

-20 257

Volymförändringar, mnkr

14,8

-15,6

Volymförändringar, %

5,6%

-5,7%

1,9

1,8

Investeringar, mnkr
*- = negativ avvikelse mot budget / + = positiv avvikelse mot budget

Nettokostnadsutveckling

Nämndens totala nettokostnad i fasta priser har ökat
med 14,8 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är
att intäkterna minskat mer än kostnaderna under året.
Orsaken är bland annat att verksamheten för ensamkommande barn har ett minskat inflöde av ungdomar samtidigt som Migrationsverket har minskat ersättningsnivån
från och med halvårsskiftet 2017. Bruttokostnaderna har
inte minskat i lika stor utsträckning som intäktsflödet.
18

Nettokostnaderna minskar främst inom IFO institutionsplaceringar och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Dock
har personalkostnaderna ökat i bland annat projektet
”Resurs Burlöv” och satsningen ”Fler händer i vården”
(finansiering genom stimulansmedel från Socialstyrelsen).
Nettokostnaden för psykiatrin och färdtjänsten har ökat
mellan åren, 0,3mnkr respektive 0,5mnkr.
Inom LSS-verksamheten ökar nettokostnaderna till följd
av ökade kostnader för placering i kortidshem för vuxna
och barn.
Inom Individ- och familjeomsorg har nettokostnaderna
ökat med sammanlagt 10,1 mnkr. Inom området ensamkommande ökade nettokostnaderna med 12,4 mnkr.
Anledningen är att behovet inte var lika stort under 2017
som det var 2016 samt att Migrationsverket har ändrat
ersättningsnivåerna. Kostnaderna för placering av barn
ökade med 1,1 mnkr medan placering av vuxna har haft
en kostnadsminskning med 1,9 mnkr. Nettokostnaden
för utbetalningen av försörjningsstöd blev 2,4 mkr lägre
jämfört med föregående år.

Budgetavvikelse
Nämndens nettokostnader har understigit budget med
4,2 mnkr. Vård och äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr, främst med anledning
av lägre kostnader inom särskilt boende jämfört med
budget. Under året har kostnaderna inom hemtjänst ökat,
18 Nettokostnader i fasta priser motsvarar benämningen volymförändringar i tabellen
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vilket resulterat i en negativ budgetavvikelse på 2,6 mnkr.
Ett resultat av detta är att kostnaderna för tekniska
hjälpmedel överstiger budget med 0,6 mnkr. Då antalet
hemtjänsttimmar ökar på grund av fler insatser, ökar även
behovet av hjälpmedel utifrån den enskildes behov men
även kopplat till personalens arbetsmiljö. Samtidigt har
kostnaderna för HSL-personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och Hemteamets undersköterskor)
och kostnader för externa placeringar inom socialpsykiatrin blivit lägre i förhållande till budget. Lägre kostnader
inom HSL beror till största delen på tillfälliga vakanser.
Verksamhetsområdet LSS visar en negativ budgetavvikelse
på 3,9 mnkr. En orsak är att kostnaden för placeringar i
korttidshem vuxna och korttidshem barn har ökat med
5,7mnkr.
Individ- och familjeomsorgen har en positiv budgetavvikelse på 4,1mnkr, som huvudsakligen går att hänföra
till ekonomiskt bistånd, vuxen institutionsplacering samt
ESF-projekt. Kostnaderna för försörjningsstöd blev 3,1
mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att antalet
hushåll som uppbär försörjningsstöd minskat. En förklaring är att arbetslösheten minskat i kommunen samtidigt
som kommunen genom bland annat ”Resurs Burlöv” och
”PEAK” aktivt arbetat med personer som haft behov av
extra insatser för att närma sig arbetsmarknaden och
egen försörjning.
Dock fortsätter kostnaderna för placering (institution och
familjehem) av barn och unga utanför det egna hemmet
att gå med underskott, -1,9 mnkr jämfört med budget.
För vuxna har kostnaderna för institutionsvård minskat
jämfört med budget. Antalet personer och vårddygn har
minskat. Dock har den köpta öppenvården ökat något.
Mottagandet av ensamkommande gör ett betydligt mindre överskott än föregående år. Anledningen är att staten
har ändrat förutsättningarna för återsökning och minskat
ersättningsnivåerna. Omfattningen av verksamheten har
också minskat på grund av minskat inflöde och flera flyttningar från kommunen till följd av åldersuppskrivning.

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

Indikator

Andelen brukare inom nämndens område som upplever
trygghet ska öka.

Brukarundersökning äldreomsorg/hemtjänst gällande
trygghet

Res.

Äldre som bor i särskilt boende upplever sig mer trygga med insatserna än föregående år och målet är uppfyllt.

Brukarundersökning äldreomsorg/särskilt boende gällande
trygghet

För funktionsnedsatta visar resultatet en klar förbättring sedan
föregående år med 10 procentenheter. Dock är bortfallet stort bland
deltagarna.
Inom individ- och familjeomsorg saknas en enskild fråga som speglar
upplevelsen av trygghet vilket gör det svårt att mäta detta. Därför
finns inget redovisat svar.

Brukarundersökning funktionshinderområdet (DV, Gruppbostad, Boendestöd)
Brukarundersökning IFO trygghet

Kommentar till resultatet
Resultat: Äldre som får hemtjänst har försämrat sitt trygghetsvärde
med 2 % sedan föregående år.
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Analys: Att öka upplevelsen av trygghet med socialförvaltningens
insatser är ett långsiktigt arbete vilket kräver flera år för att mäta
tillförlitliga förbättringar. I de enkäter som funktionsnedsatta och
individ- och familjeomsorg svarat på är bortfallet väldigt stort varför
tillförlitligheten kan ifrågasättas.

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

Indikator

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

Brukarundersökning äldreomsorg/hemtjänst gällande
delaktighet

Res.

Resultat: Äldre på särskilt boende har ökat sitt värde med 2 % men
når inte indikatorvärdet på 5 % ökning.
Äldre med hemtjänstinsatser har sänkt sitt värde med 2 % men trots
detta känner sig 82 % delaktiga och kan påverka sin situation.

Brukarundersökning äldreomsorg/särskilt boende gällande
delaktighet

Personer med funktionsnedsättning ligger på samma värde som föregående år, 72 %, men 2 % under värdet för Skåne.

Brukarundersökning funktionshinderområdet - delaktighet

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

Kommentar till resultatet

Individ- och familjeomsorg har höjt sitt värde från 63 till 77 % men
ligger fortfarande under snittet för Skåne som är 85 %

Brukarundersökning IFO delaktighet

Analys: I de brukarenkäter som funktionsnedsatta och brukare inom
individ- och familjeomsorg svarat på är bortfallet stort, varför tillförlitligheten kan ifrågasättas.

Införa inflytanderåd/brukarråd i samtliga verksamheter
inom Hälsa och omsorg samt
inom Vård och äldreomsorg
tills 2018.

Resultat: Målet är uppfyllt. Indikatorvärdet är att det ska finnas inflytanderåd/brukarråd till 100 % inom Hälsa och omsorg och Vård- och
äldreomsorg.

BOENDE OCH MILJÖ
År 2018 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.
Nämndsmål

Indikator

Brukare som omfattas av socialtjänstens ansvar ska erbjudas
boende.

Vid beslut om boende ska det
verkställas inom 3mån

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är uppnått.
Analys: För äldre finns ingen kö till lägenheter på särskilt boende
vilket gör att processen från beslut till verkställighet inte behöver vara
utdragen tidsmässigt. Om målet ska gälla även för individ- och familjeomsorg bör det skapas definierade målvärden för dessa målgrupper.

VERKSAMHETERNA
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ARBETE OCH NÄRINGSLIV
År 2018 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.
Nämndsmål

Indikator

Andelen sysselsatta ska öka

Arbetslöshet 18-64 år (statistik
från arbetsförmedlingen)

Res.

Kommentar till resultatet
Resultat: Målet är på väg att uppnås
Analys: Statistiken visar att det är 13 fler individer i Burlöv som är
arbetslösa 2017 jämfört med 2016. Nivåerna för Skåne ligger kvar på
samma värde. Finsams redovisning visar att Burlöv ligger i nivå med
riket när det gäller arbetslöshet förutom när det gäller långtidsarbetslösa mer än 24 månader. Där har kommunen en större procentuell
ökning än riket. Det pågår flera satsningar för att öka sysselsättningen
i kommunen, bland annat projekt som PEAK och Steget.

SERVICE OCH KVALITET
År 2018 ska Burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.
Nämndsmål

Indikator

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

Brukarundersökning äldreomsorg/hemtjänst gällande
sammantagen nöjdhet

Res.

Brukarundersökning äldreomsorg/särskilt boende gällande
sammantagen nöjdhet

Kommentar till resultatet
Resultat: Äldre, personer med funktionsnedsättningar och individ- och
familjeomsorg känner sig mer nöjda med insatserna 2017 än 2016.
Dock uppnås inte målvärdena som angetts, vilket är jämförelser med
Sveriges respektive Skånes genomsnitt. T ex ökar nöjdheten med 7 %
på särskilt boende, från 75 till 82 % men eftersom målvärdet är att det
ska vara högre än genomsnittet i Sverige, som är 82 %, nås det inte.

Brukarundersökning funktionshinderområdet - Helhet
Brukarundersökning IFO Helhet
Utnyttja välfärdsteknologin för
att säkerställa en hög kvalitet

Framtiden

Alla verksamheter ska redovisa
en handlingsplan för arbetet
med välfärdsteknologi.

Socialtjänsten berörs av konjunkturförändringar, befolkningsförändringar och förändringar som sker inom andra
myndigheter. Just nu är flyktingmottagande, bostadsförsörjning och hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering i fokus. Förvaltningen
behöver fortsätta vidarutveckla arbetet för att fler medborgare skall komma i arbete. Öppenvården behöver utveckas
för att undvika framtida placeringar. För att klara av ”äldres
behov i centrum” behöver verksamheten utveckla arbetsmetoder och satsa på kompetensutveckling för personalen.
Befolkningen blir också allt äldre, vilket påverkar socialtjänsten i form av större behov av omsorgs- och serviceinsatser. En utmaning blir att införa digitala lösningar för att
möta de ökade behoven. En annan stor utmaning är att
behålla och rekrytera nya medarbetare.
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Resultat: Förverkligande av att göra en handlingsplan för införandet av
välfärdsteknologi kommer att vara färdigt 2018.
Analys: Socialförvaltningen använder välfärdsteknologi inom flera
verksamheter. Inom kort finns till exempel planeringsskärmar på
samtliga LSS- och äldreboenden, vilket gett positiva resultat för
medarbetare, brukare och anhöriga. Nyckelfria lås och digitaliserade
larm inom hemtjänst är andra exempel. Det sker en snabb utveckling
nationellt inom området vilket gör att socialförvaltningen behöver ha
en god omvärldsbevakning.

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
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Ord och begrepp
Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande
innehav såsom fastighet och inventarier.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld
eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är
säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns
osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för
betalning till exempel avsättning till pensioner.
Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får
överstiga årets intäkter.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets
slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder
(lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen
till i bokslutet.
Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den
löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.
Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga
nettoförmögenheten.
Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida
bostads- och industrietablering.
Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband
med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till
väsentliga belopp.
Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.
Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter
och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar
utrymmet för kommunens verksamheter.
Indikatorer är ett hjälpmedel som förmedlar information
i syfte att visa om kommunens övergripande mål samt
nämndsmål är på väg att uppnås.
Investering är placering av kapital i olika värden såsom
värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser händelse/transaktion av
större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men
viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och kommuner.
Kassaflödesanalys/Finansieringsanalys visar kassaflöden
från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av likvida medel.
Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.
Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom
ett år efter balansdagen
Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång,
postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och
bankcertifikat.
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan
uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och
ställas i relation till extern utgift.
Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare
än ett år efter balansdagen.
Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas
kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel.
Mnkr är förkortning av miljoner kronor.
Nedskrivning innebär, att en anläggningstillgång eller
omsättningstillgång helt eller delvis skrivs bort från
balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen.
Detta görs när en tillgång förlorat i värde så att värdet är
mycket lägre än det bokförda värdet.
Nettokostnadsutveckling beskriver kostnadsutvecklingen
mellan två år efter att alla intäkter med undantag från
skatter, generella statsbidrag och finansiella intäkter dragits av på bruttokostnaden.
Nämndsmål är en nedbrytning av kommunens övergripande mål i syfte att tydliggöra innebörden av de övergripande målen för nämnden.
Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida
pensionsutbetalningar.
Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalekonomisk redovisning är en redogörelse
av årets relevanta personal- och organisationsfrågor i
kommunen.
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Realisationsvinst/förlust är skillnaden mellan bokfört
värde och försäljningsvärde.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital,
det vill säga årets resultat.
Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer
i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet.
Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Sammanställd redovisning är en sammanställning av
resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska
personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.
Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster.
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.
Soliditet är den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks
vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar
på balansdagen.
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse är eget kapital i
balansräkningen reducerad med de pensionsåtagande
som är intjänade före 1998, relateras till det totala kapitalet på balansdagen.
Tkr är förkortning av tusen kronor.
Upplösning investeringsbidrag är erhållna bidrag från
externa aktörer i samband med en investering som upplöses i samma takt som värdet på anläggningstillgången.
Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade
Övergripande mål är de resultat för verksamheten kommunen vill uppnå inom en fyra års period.
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Burlövs

kommun

Box 53, 232 21 Arlöv
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