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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:311-026

§ 17
Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger arbetsmiljörapporten till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018.

___

Beslutsunderlag
Arbetsmiljörapport 2018 för kommunledningskontoret, 2019-01-21
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DATUM
2019-01-21

1/2
DIARIENUMMER
KS/2018:311-026 

Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018
Nedan redogörs i korthet 2018 års arbetsmiljöarbete för kommunledningskontoret. Särskilda hän-
delser lyfts fram och gemensamma områden behandlas.

Särskilda händelser
Året har präglats av PEPP, ett omfattande kompetenshöjande projekt med syfte att öka förutsätt-
ningarna för ett hållbart arbetsliv. Kartläggningar har genomförts på såväl individ- som organisato-
risk nivå och resulterat i tre inriktningar. 

 Ett medarbetarprogram där arbetsplatserna inom förvaltningen har fått kompetensinsatser uti-
från individuella hälsokartläggningar samt gruppövningar kring styrkor och utvecklingsområden 
för gruppen. Dessa fortsätter under 2019.  

 Ett ledarprogram där alla ledare inom förvaltningen fått kompetensinsatser utifrån en individu-
ell kartläggning med utgångspunkt av forskning på området. Dessa fortsätter under 2019.

Slutligen innefattar PEPP ett arbete med organisatoriska förutsättningar som kommer att genomfö-
ras under 2019 och framåt.

Som en effekt av PEPP så har kommunledningskontoret under året utrett effektiv administration 
som en del av de åtgärder vi utreder och vidtar för kommunens ledare.

Vidare har Burlövs kommun fått ett ärende prövat i förvaltningsrätten där Arbetsmiljöverket före-
lagt Burlövs kommun att glasa in receptionen i foajén i Medborgarhuset. Dom föll den 4 oktober 
2018 där förvaltningsrätten går på Arbetsmiljöverkets linje. Ärendet ligger nu hos kammarrätten då 
Burlövs kommun hävdar att säkerheten är god under befintliga förhållanden samt att inga riktlinjer 
om inglasning av receptioner finns. 

Resultat och åtgärder
För flera av förvaltningens verksamheter förekommer brister inom den fysiska arbetsmiljön kopplat 
till dels inomhusklimatet och dels kvaliteten på städningen av kontor och gemensamma ytor. 

Gällande inomhusklimatet har medel avsatts inom ramen för 2019 års budget för att komma till 
rätta med inomhustemperaturen såväl vintertid som sommartid.

Beträffande bristande kvalitet på städning av kontor och allmänna utrymmen hanteras detta ge-
mensamt för hela Medborgarhuset och dialog förs om storstädningar av olika slag samt ökad kvali-
tet på utförd regelbunden städning.

Inom flera av verksamheterna har arbetsbelastningen framhävts, dels kopplat till strukturer och 
dels till speciella händelser som varit under året, såsom de allmänna valen.

Utvärdering av arbetsmiljöåret
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat väl inom förvaltningen. Medarbetarna är kontinu-
erligt delaktiga i arbetet i de olika faserna inom alla verksamheter under året. 

Dock ser arbetsgivaren gärna att samverkan med skyddsombud och huvudskyddsombud blir bättre 
då det försvårar den delen av arbetet där det är få eller inga skyddsombud för verksamheterna.
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Uppföljning av föregående års arbete
De områden som tagits upp inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2018 finns i 
stor utsträckning även i tidigare års arbete. På flera punkter har arbete och förbättringar skett, så 
som kvaliteten på städning. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Malin Fajersson

Personalchef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:318-026

§ 18
Arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger arbetsmiljörapporten till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018.

___

Beslutsunderlag
Arbetsmiljörapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-01-23
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DATUM
2019-01-23

1/5
DIARIENUMMER
KS/2018:318-026 

Arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018
Under 2018 har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
enlighet med beslutade processbeskrivningar, dels genom att arbeta med beslutade åtgärder från 
2018 års handlingsplan, och dels genom att göra nya undersökningar och ta fram en ny handlings-
plan.

Undersökningarna av arbetsmiljön under arbetsmiljöåret 2018 har utförts med hjälp av formulär 
som lyfter såväl sociala, organisatoriska som fysiska aspekter på arbetsmiljön. 

Särskilda händelser
I december 2017 överlämnade huvudskyddsombudet samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare en 
begäran enligt 6 kap. § 6 a i arbetsmiljölagen, med begäran bl.a. om att arbetsgivaren genomför en 
kartläggning av förvaltningens huvudprocesser kopplade till kärnverksamhet. Processkartläggning-
en har påbörjats under 2018 genom workshops i ledningsgruppen samt förvaltningsövergripande 
på stor-APT.

En ny kommunallag trädde ikraft den 1 januari 2018. En utredning som genomfördes på Burlövs 
kommuns uppdrag av konsulten Hans-Åke Lindvall visade att den nya lagen för Burlövs del ställde 
krav på en organisationsförändring. Under året förbereddes ärendet och därefter beslutades att 
samhällsbyggnadsförvaltningen från den 1 januari 2019 skulle slås ihop med kommunledningskans-
liet till en gemensam kommunledningsförvaltning. Utrednings- och planeringsarbetet för förvalt-
ningssammanslagningen har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska arbetsmiljöar-
bete. Bland annat har en chefstjänst vakanthållits.  

Under året pågick kommunens insatser inom ramen för det EU-finansierade projektet PEPP (Per-
sonligt Engagemang På Plats) som syftar till hållbara arbetsplatser. Projektet innefattar kompetens-
utveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Resultat och åtgärder 
För samhällsbyggnadsförvaltningen var den totala sjukfrånvaron 6,3 % och den långa sjukfrånvaron 
0,3 % 2018. Det innebär att den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år (4,8 % 
2017) medan den långa sjukfrånvaron har minskat (0,9 % 2017). Ökningen av den korta sjukfrånva-
ron skedde främst på kommunteknik och fastighetsavdelningen men även miljö- och byggavdel-
ningen har haft en del högre frånvaro under 2018. Det har inte gått att identifiera en specifik orsak 
till ökningen, och inte heller att knyta den till något arbetsmiljöproblem, utan sannolikt är orsaken 
säsongsburna virussjukdomar under tidig vår.

Upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning kvarstår som förvaltningens största arbetsmiljöpro-
blem. Det finns återkommande synpunkter från medarbetare och chefer på Medborgarhuset om 
hög arbetsbelastning, otillfredsställande balans mellan krav och resurser, oklara ansvarsförhållan-
den i synnerhet vad gäller administrativa uppgifter, samt bristande processbeskrivningar. Samhälls-
byggnadsförvaltningen har under 2018 arbetat aktivt med den organisatoriska och sociala arbets-
miljön och har vidtagit ett antal åtgärder, däribland: 
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- Under hösten har en hälsokartläggning genomförts inom ramen för PEPP. Kartläggningen visar 
på ett antal tydliga skillnader mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga förvaltningar, 
som ska ligga till grund för kommande åtgärder. Bland annat har 63 % av medarbetarna, mot 
kommungenomsnittets 42 %, stort behov av en livsstilsförändring. Delar av resultatet kräver yt-
terligare tolkning, exempelvis syns svårförklarliga könsskillnader i frågor som rör upplevd 
stress. 

- Inom ramen för PEPP:s delprojekt Organisatoriska förutsättningar för ledare i Burlövs kommun, 
som genomförs i projektets ledningsspår i den kommuncentrala ledningsgruppen, har flera 
projekt påbörjats som väntas ha en tydlig positiv effekt på arbetsmiljön för samhällsbyggnads-
förvaltningens medarbetare. I detta sammanhang kan särskilt nämnas det arbete som genom-
förs för att förbättra kommunens projektstyrning från uppdragsbeställning, planering, genom-
förande och uppföljning till slutförande och utvärdering, i syfte att säkerställa ett optimalt ge-
nomförande, överblick, välfungerande ekonomistyrning och löpande prioriteringar.  

- Ett dokument där gränsdragningen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kansliet tydligt 
framgår har färdigställts.

- Tidredovisning har, efter en försöksperiod, permanentats på planeringsavdelningen, vilket un-
derlättar planering och prioritering. 

- Kommunfullmäktige tillförde resurser till två heltidstjänster (en byggnadsinspektör samt en 
projektledare till kommunteknik) från och med 1 januari 2018, med inriktning på utbyggnaden 
av Södra stambanan och Kronetorpstaden. Detta är en mycket efterlängtad förstärkning som 
ger tydliga positiva effekter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Lönekriterierna har implementerats (både på avdelningsnivå, på förvaltningsnivå och särskilda 
lönekriterier för chefer) och har bidragit till ökad tydlighet om arbetets innehåll och verksam-
hetens mål.

- Hälsoundersökningar erbjuds samtliga medarbetare som arbetar som fastighetstekniker, park-
skötare och anläggare. Undersökningen utförs av företagssköterska samt sjukgymnast/ergo-
nom hos kommunens företagshälsovård Avonova. Hälsoundersökningarna utfördes för första 
gången 2017 respektive 2018 (halva personalgruppen respektive år) och ska framöver erbjudas 
enligt ett rullande treårsschema. Den lagstadgade vibrationsscreeningen ingår i hälsoundersök-
ningen och ska utföras vart tredje år.

- Förslag till gränsdragningslista mellan kommunens fastighetsavdelning och de verksamheter 
som nyttjar kommunens fastigheter färdigställdes och lämnades till ledningsgruppen för be-
slutsberedning.

- Förvaltningens ledningsgrupp har, med stöd av kommunens verksamhetscontroller, påbörjat 
arbetet med att identifiera, kartlägga och utveckla förvaltningens huvudprocesser. Workshops 
har genomförts och efterhand har ett tydligt behov av digitalisering utkristalliserats.

- Miljö- och byggavdelningen har under året fått tillstånd att externleasa två stycken bilar, vilket 
innebär att kommunen som arbetsgivare har en möjlighet att säkerställa medarbetarnas ar-
betsmiljö.

- Digitaliseringen av bygglovsarkivet har tillfälligt avbrutits. Projektplanen utgick ifrån att perso-
nal skulle anställas för att leda projektet och för att genomföra arbetet med själva digitalise-
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ringen av handlingar. Eftersom investeringsmedel inte får användas till att anställa medarbeta-
re och det inte finns någon i ordinarie verksamhet som kan leda projektet behöver projektet 
omarbetas.

- En översyn av fakturahanteringen är delvis genomförd. Flöden har setts över och rutiner tydlig-
gjorts. Detta väntas bidra till att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för ett 
stort antal handläggare och chefer genom att frigöra arbetstid samt tillgängliggöra administra-
tiva resurser.

- Allergivänliga (parfymfria) toaletter har införts. 

Trots dessa insatser upplever många medarbetare fortsatt en stressig arbetssituation. 

Många av de brister som lyfts fram vid skyddsronden och i andra sammanhang är relaterade till 
den fysiska miljön i Medborgarhuset. Ventilationen och luftkvaliteten är inte bra, det är varmt på 
sommaren och kallt på vintern, luften är torr och akustiken dålig. Dessa brister återkommer år för 
år. Man kan konstatera att husets tekniska skick inte är tillfredställande. Kommunstyrelsen är med-
veten om behovet av nya förvaltningslokaler åt kommunen. Detta är dock en diskussion på lång 
sikt. Kommunfullmäktige har tills vidare anslagit medel för anskaffning av en ny kylanläggning till 
huset. Persiennerna har också setts över. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 
innan nya lokaler finns på plats kan komma att krävas ytterligare åtgärder i de nuvarande lokalerna 
för att säkra en hälsosam arbetsmiljö. 

Lokalerna på första planet i Apotekarvillan färdigställdes och togs i bruk under 2018. Ytterligare ett 
våningsplan väntas vara färdigt för inflyttning under senvåren 2019. Detta lindrar något den träng-
sel som uppstått som en följd av nyrekryteringar som påkallats av en ökande befolkning och kom-
plicerade åtaganden. Oron för att arbetsrummen inte ens ska räcka till den permanenta persona-
len, har bidragit till den upplevda stressen, främst för cheferna. Den rådande situationen har också 
gjort det svårt att ta in vikarier, tillfälliga medarbetare, praktikanter och personer som deltar i ar-
betsmarknadsåtgärder via exempelvis Resurs Burlöv eller som extratjänster, som hade kunnat vara 
en bra avlastning. Trots att lokalerna i Apotekarvillan lättat något på trycket väntas situationen i 
någon mån kvarstå, och åter förvärras i takt med att nyrekryteringar behöver göras som en följd av 
att befolkningen kontinuerligt växer. Förvaltningens förhoppning är därför att en tydlig väg snabbt 
ska pekas ut i lokalfrågan.

Under 2017 byttes korridorbelysningen ut till LED. Med hjälp av konsulter från Ergoaktiv samt Dan-
marks Tekniske Universitet har det visat sig att denna belysning flimrar över gränsvärdet. Denna 
fråga ligger nu hos fastighetsavdelningen. 

Medarbetarna på samhällsbyggnadsförvaltningen har fått möjlighet att delta vid utbildning i första 
hjälpen samt kunnat ta del av friskvårdsbidrag. Förvaltningens medarbetare i Medborgarhuset kan 
använda gymmet i husets källare, där det även arrangeras gruppträning. Förvaltningen har dess-
utom gåstavar som är tillgängliga för alla medarbetare.         
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Fortsatt arbete
De åtgärder som antecknats i 2018 års handlingsplan har genomförts eller påbörjats. De åtgärder 
som inte genomförts till fullo har åter antecknats i 2019 års handlingsplan i syfte att säkerställa att 
inget faller bort. 

Från den 1 januari 2019 har samhällsbyggnadsförvaltningen slagits samman med kommunlednings-
kansliet till en ny kommunledningsförvaltning. Nya rutiner kan därmed komma att tillskapas för 
arbetsmiljöarbetet. 

Under året fortsätter kommunens insatser inom ramen för det EU-finansierade projektet PEPP som 
syftar till hållbara arbetsplatser. Inom ramen för projektet finns utrymme för att bygga vidare och 
fördjupa det hälsofrämjande arbete som genomförts under åren 2015–2018.  

Förvaltningen vill därutöver särskilt lyfta fram några områden, där insatser behöver göras. 

- Det finns ett behov av en ny trafiksäkerhetspolicy för kommunens medarbetare.

- Framtagandet av processbeskrivningar för förvaltningens huvudprocesser bör fortsätta och kan 
sannolikt samordnas med det arbete kring processbeskrivningar som bedrivs inom ramen för 
PEPP:s delprojekt Organisatoriska förutsättningar för ledare i Burlövs kommun.

- Problemen i IT-miljön har varit svåra att komma tillrätta med och framkallar mycket stor stress 
hos chefer och medarbetare, det gäller både programvaror, service/support och de fysiska da-
torerna. Det är viktigt att man prioriterar att komma tillrätta med dessa problem under 2019.

- Rutiner för att hantera hot och våld och rutiner för vad man gör i en nödsituation om man ar-
betar ensam behöver implementeras.

Inför budget 2020 planerar miljö- och byggavdelningen att äska medel för digitalisering av bygglov-
sarkivet, i ett omarbetat projekt. Projektet har stor betydelse då det väntas minska administratio-
nen och därmed förbättra arbetsmiljön för såväl bygglovshandläggare som administrativ personal.

Förvaltningen vill slutligen påpeka att det är viktigt att inte misstolka problematiken kring stress 
och hög arbetsbelastning som enbart en fråga om rutiner eller effektivitet. Det finns ett behov av 
ökad tydlighet, gränsdragningar och struktur. Men till syvende och sist är handläggarnas arbetsbe-
lastning ofta alltför stor och arbetstakten ohälsosamt hög. Kraven tenderar dessutom att öka, både 
som en följd av yttre faktorer, som en ökande befolkning och nya krav från lagstiftaren, och i kom-
munens eget arbete med tydliga mål om kvalitet och service. Om man ska komma tillrätta med 
arbetsmiljöproblemen behövs förutom ett idogt arbetsmiljö- och kvalitetssäkringsarbete resurser i 
paritet med kraven. Förvaltningens förhoppning är därför att den öppna och förutsättningslösa 
dialog om krav och resurser som påbörjats kan fortsätta under de närmaste åren. 
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Utvärdering
Det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2018 har utförts på ett på tillfredsställande sätt och utifrån 
kommunens årscykel. Tyvärr har det fortfarande inte gått att rekrytera skyddsombud på driftsen-
heterna, som enligt förvaltningens åsikt avsevärt skulle förbättra kvaliteten på arbetsmiljöarbetet 
då de har nära kännedom om respektive verksamhet och dess specifika problem.

Det kan slutligen nämnas att förvaltningen saknar egen rådighet över vissa av de frågor som åter-
kommande lyfts i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis förvaltningens 
resurstilldelning och lokalfrågorna. Arbetsmiljöarbetet har således nära kopplingar till andra pro-
cesser. 

Skyddsombudet har tagit del av arbetsmiljörapporten.

Julia Branting
Utvecklingschef (under föregående år samhällsbyggnadschef)
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:7-104

§ 19
Riktlinjer avseende hot och våld mot förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
I samband med valet 2018 inbjöds förtroendevalda i Burlövs kommun till ett antal webb-konferenser 
anordnade av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I anknytning till dessa och i möte med kommunens 
styrgrupp mellan kommun och polis, fördes samtal om säkerheten för förtroendevalda. Det resulterade i 
att kommunledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på rutiner avseende hot och våld 
mot förtroendevalda i Burlövs kommun.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08
Bilaga 1 Rutiner – Hot och våld mot förtroendevalda
Bilaga 2 Checklista – Offentliga möten och sammanträden
Bilaga 3 Checklista – När en förtroendevald hotas eller förföljs 
Bilaga 4 Checklista – Hot och bombhot
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-08

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:7-104

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 04 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av rutiner avseende hot och våld mot 
förtroendevalda

Sammanfattning
I samband med valet 2018 inbjöds förtroendevalda i Burlövs kommun till ett antal webb-konfe-
renser anordnade av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I anknytning till dessa och i möte 
med kommunens styrgrupp mellan kommun och polis, fördes samtal om säkerheten för förtro-
endevalda. Det resulterade i att kommunledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag på rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda i Burlövs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda enligt i ärendet redovisat för-
slag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08
Bilaga 1 Rutiner – Hot och våld mot förtroendevalda
Bilaga 2 Checklista – Offentliga möten och sammanträden
Bilaga 3 Checklista – När en förtroendevald hotas eller förföljs 
Bilaga 4 Checklista – Hot och bombhot

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder och förvaltningar, samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
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1/8
DIARIENUMMER
KS/2019:7-104 

Rutiner – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Antagna av kommunstyrelsen 2019-mm-dd, § xx

1. Inledning 
Offentlig förvaltning ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Hot och våld riktat 
mot förtroendevalda och mot offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot mot de grundläg-
gande principerna och den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. Det kan leda till att 
politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i beslutsfattande, hoppar av uppdrag eller väljer att inte 
engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan även försvåra rekrytering av nya politiker samt påverka 
hur tillgängliga förtroendevalda blir gentemot medborgarna.

Mot den bakgrunden har Burlövs kommun arbetat fram dessa rutiner. Med stöd av checklistorna 
kan kommunen agera snabbt och effektivt när något händer.

Rutinerna är också tänkta att uppmärksamma och motverka eventuell förskjutning mot att förtro-
endevalda ”ska tåla lite mer”. Även störningar, olyckor och ohälsa vid offentliga sammanträden i 
Burlövs kommuns lokaler ska kunna förebyggas genom dessa rutiner.

Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, ansvarar för att rutinerna blir 
kända för samtliga förtroendevalda och att de följs. Det är särskilt viktigt att nya förtroendevalda 
informeras. Var och en av enskilda förtroendevalda har ett eget ansvar för att rapportera eventuel-
la händelser samt hålla sig uppdaterad med rutinerna.

2. Allmänt
2.1 Syfte 

Rutinerna ska fungera som stöd och vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka 
tryggheten i samband med offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa tydlighet och fastställa 
ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och motverka hot, våld och trakasserier 
mot förtroendevalda.

För att stärka ett före, under och efter-perspektiv har checklistor utformats, se bilaga 1–3.

2.2 Mål

Målet med rutinerna är att den eller de förtroendevalda som drabbas

 inte ska påverkas vid beslutsfattande
 ska kunna utföra sina uppdrag utan inskränkningar samt
 ska känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sina uppdrag och 

i övriga sammanhang 

2.3 Förtroendevalda och arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller inte förtroendevalda och av det skälet gäller inte heller Burlövs kommuns 
interna rutiner avseende hot och våld för anställd personal. Det är istället partierna och de politiska 
församlingarna som ska ta ansvar för sina förtroendevalda. 

13



BURLÖVS KOMMUN KS/2019:7-104 2/8

(Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en 
arbetsgivares räkning (1 kap. 2 § 1 st. AML).) 

Förtroendevalda kan i vissa fall omfattas av kommunens försäkringsskydd. Säkerhetssamordnaren 
är kontaktperson mellan den förtroendevalde och kommunens försäkringshandläggare.

2.4 De politiska partiernas och Burlövs kommuns ansvar
Partiets egen organisation har huvudansvar för säkerhetsfrågor gällande hot, våld och trakasserier.

Burlövs kommun har beslutat att det ska finnas rutiner för att kommunen ska kunna agera när nå-
gon förtroendevald drabbas av hot eller våld, oaktat att de inte är anställda,

2.5 Styrgrupp/organisation
En styrgrupp ska säkerställa att arbetet bedrivs systematiskt och är hållbart över tid. Funktionerna i 
den ska bestå av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, säkerhetssamordnare, jurist 
samt kommunikatör. 

Styrgruppen genomför möten vår och höst under varje mandatperiod för att följa upp hantering av 
inträffade händelser och bedöma om genomförda aktiviteter är tillräckliga. 

3. Definitioner
3.1 Förtroendevald

Förtroendevald i dessa rutiner avser person som, vid tidpunkten för händelsen, har ett politiskt 
uppdrag för ett parti i Burlövs kommuns fullmäktige, nämnder eller styrelser. Vidare ska den inträf-
fade incidenten ha skett i eller på grund av uppdraget i kommunen 

3.2 Hot

Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. Hot kan även omfatta 
andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir utsatt. Hotet kan ske via 
telefon, sms, e-post, sociala medier, via direkt tilltal eller med hjälp av vapen eller annat föremål. 
För att hotet ska vara brottsligt i laglig mening måste den som blivit utsatt ha uppfattat hotet som 
allvarligt.

3.3 Hatbrott

Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg, natio-
nella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning, är det klas-
sat som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. Det är viktigt att detta anges vid en 
polisanmälan.

3.4 Otillåten påverkan 

Begreppet "otillåten påverkan" omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka politi-
kers och tjänstemäns beslutfattande. När denna typ av brott begås på ett organiserat och systema-
tisk sätt kan det allvarligt skada det demokratiska systemet. 

Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning som kan medföra psykiska eller fysiska skador 
för den som drabbas. Det är också ett arbetsmiljöproblem och kan vara ett säkerhetsproblem både 
för den drabbade och kommunen. Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:
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 trakasserier, som till exempel kränkning eller ofredande 
 utpressning eller andra straffbara påtryckningar 
 hot om våld 
 fysiskt våld mot person eller egendom 
 korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag 

Det är av stor vikt att alla politiker och anställda arbetar för att motverka och förebygga otillåten 
påverkan så att rättssäkerhet och demokrati inte påverkas. 

Otillåten påverkan ska alltid polisanmälas och överväg att begära åtkomstskydd av anmälan.

4. Hot vid de offentliga kommunala sammanträdena
4.1 Hot etc. mot sammanträde

Finns det anledning att befara att det kan komma att förövas brott, som innebär allvarlig fara för 
någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom, vid eller inför ett sam-
manträde, ska ordföranden kontakta säkerhetssamordnaren för att gemensamt bedöma den even-
tuella hotbilden. 

Polisen gör i sin tur den professionella bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas i varje enskild 
situation. Beslut om eventuell säkerhetskontroll ska beslutas av sammanträdets ordförande efter 
samråd med polisen, då ordföranden enligt kommunallagen ansvarar för sammanträdet. 

I det fall fara, hot eller våldssituation uppstår mot en förtroendevald, eller ett sammanträde, ska 
säkerhetssamordnaren omedelbart kontaktas. Utanför kontorstid tas kontakt med tjänsteman i 
beredskap (TiB).

4.2 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för ordningen under sammanträdet. Ordföranden har 
rätt att visa ut person som uppträder störande och inte följer tillsägelse. Ordföranden får inte utvi-
sa person utan att denne först fått en tillsägelse. 

Bestämmelsen om ordförandens rätt att utvisa störande personer gäller både åhörare, ledamöter 
och ersättare. Uppkommer det sådan oordning på sammanträdet att det inte kan fullföljas får ord-
föranden bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller som en sista utväg avslutas.

4.3 Genomförande av säkerhetskontroll

Polismyndigheten ansvarar för att fatta beslut om en säkerhetskontroll ska genomföras med närva-
rande polis eller om den kan utföras på annat sätt. En säkerhetskontroll får omfatta undersökning 
av personer, väskor, paket och dylikt med hjälp av teknisk utrustning. 

Manuell kroppsvisitation är en undersökning där kontrollpersonal manuellt letar efter otillåtna 
föremål. Sådan får endast äga rum om det finns särskilda skäl för detta. Undersökningen får i såda-
na fall endast utföras av polis eller av ordningsvakt som fått godkännande av polismyndigheten att 
utföra sådan kontroll.

4.5 Andra politiska möten

De politiska partierna ansvarar ensamma för bedömningen av hotbilden inför och under torgmöten 
samt vid andra liknande politiska möten som inte är offentliga kommunala sammanträden.
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5 Åtgärder vid incidenter (hot, hat, våld etc.)
5.1 Hot mot förtroendevald

Lokal polis har huvudansvar för skyddet av förtroendevalda i kommunen. Det innebär att polisiär 
handläggning av ärenden om hot och våld mot förtroendevalda åligger respektive polismyndighet. 

När och om en förtroendevald blir eller har blivit utsatt för hot ska säkerhetssamordnare kontaktas. 
Utanför kontorstid kontaktas TiB. Säkerhetssamordnaren ansvarar, tillsammans med den förtroen-
devalde, för att en incidentrapport upprättas. Den förtroendevalde ska i samarbete med säkerhets-
samordnaren göra en riskbedömning och en handlingsplan ska eventuellt upprättas.

5.2 Generella akutåtgärder

Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar:

 Försök lämna den hotfulla situationen/personen och gå därifrån om det är möjligt.
 Larma snabbt via telefon 112, personlarm eller ropa på hjälp.
 Vid akutsamtal uppger du namn, plats, skada eller skador, hot, vem eller vilka som är utsatts för 

hot eller våld samt telefonnummer som du kan nås på. Polisen gör en riskbedömning och åt-
gärder vidtas efter polisens bedömning.

 Informera säkerhetssamordnaren och ev. kommundirektören.
 Kontakta även partiets gruppledare och säkerhetsansvarig.

5.3 Omedelbara åtgärder

 Spara all dokumentation om hot eller trakasserier som du utsatts för och som kan 
användas som bevismaterial. Vid hot via sociala medier ska en ”print screen” göras och bilden 
ska sparas.

 Notera, om möjligt, kontaktuppgifter till personer som hört eller sett vad som hänt.
 Kontakta säkerhetssamordnaren som vid behov kontaktar polisen för samråd. Utanför kontors-

tid kontaktas TiB.
 Säkerhetssamordnaren tillsammans med den drabbade ansvarar för att en incidentrapport 

upprättas.

5.4 Polisanmälan

Grundregeln är att brott ska polisanmälas och att polisen ska utreda dessa. Om någon blir utsatt för 
hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan görs. Det är alltid den som ut-
satts som avgör om en polisanmälan ska göras. En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter 
att förhindra att gärningspersonen upprepar brott samt möjliggör att personen kan lagföras. 

Kom ihåg – Alla händelser behöver inte polisanmälas, men samtliga händelser ska rapporteras. 

5.4.1 Åtkomstskyddad polisanmälan

Förtroendevalda har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta inne-
bär att endast de tjänstemän vid polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av 
innehållet.

5.5 Stöd i rättsprocessen

Den som drabbas av hot, våld eller trakasserier har i de allra flesta fall rätt att ta med en stödper-
son vid besök hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara stödperson. Det kan 
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exempelvis vara en vän, en arbetskollega, en tjänsteman från kommunen eller någon från en 
brottsoffer- eller kvinnojour. 

Den som drabbats kan även i rättsprocessen få ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjäl-
per den drabbade. Målsägandebiträdet utses av domstolen och om det beviljas är det kostnads-
fritt. Målsägandebiträdet ger stöd under hela den juridiska processen, genom att ta tillvara den 
drabbades intressen som brottsoffer, t.ex. genom skadeståndstalan. Eventuellt önskemål om mål-
sägandebiträde ska framföras till polis eller åklagare.

5.6 Skydd för hotade

Polismyndigheten förfogar över brottsoffersamordnare. De arbetar med stöd och kan erbjuda åt-
gärder för hotade personer i behov av skydd. Polisen gör en bedömning av hur stort skyddsbehovet 
är och vilken skyddsåtgärd man beslutar vidta i varje enskilt fall. Exempel på åtgärder är rådgivning, 
bevakning och olika tekniska hjälpmedel. 

Stödsamtal eller annat psykologiskt stöd kan, i rimlig utsträckning, erbjudas via kommunens befint-
liga upphandlade kanaler. Kontakta omedelbart kommunens säkerhetssamordnare för samråd och 
bedömning. En förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda stöd via befintliga kanaler är att 
händelsen är polisanmäld eller kommer att polisanmälas av den drabbade.

5.7 Viktiga telefonnummer

KONTAKTER – vid våld, hot och hat mot förtroendevalda 
Kontakta någon/några av nedan!

Akut 112 Polis, ambulans, räddningstjänst

Ej akut 114 114 Polis

Säkerhetssamordnare 040-625 xx xx

Tjänsteman i beredskap - TiB 040-34 99 00

Partiets akutnummer

5.8 Kom ihåg – När en incident har ägt rum

 Rapportera incidenten till säkerhetssamordnaren.
 Dokumentera incidenten så noggrant som möjligt.
 Polisanmäl vid misstanke om brott.
 Upprätta, tillsammans med säkerhetssamordnaren, en incidentrapport.
 Undersök behov av stöd – kan tillgodoses i rimlig mån.
 Återkoppling till den utsatte och följ upp händelsen.

5.9 Återkoppling till den som blivit utsatt

När en incident inträffat är det viktigt att det efter en tid sker en uppföljning samt återkoppling 
till den som blivit utsatt. Det är säkerhetssamordnaren som ansvarar för att återkoppling och 
debriefing äger rum med den utsatte förtroendevalda. Formerna och omfattningen av åter-
kopplingen bestäms tillsammans med den förtroendevalde som utsatts.
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6. Förebyggande åtgärder
För att uppnå bästa effekt i arbetet kring att medvetandegöra förtroendevalda om hur man ska 
agera vid hot och hat följer rekommendationer enligt nedan:

Rekommendationer

 Att förtroendevalda startar alla möten inom respektive parti med en enkel fråga om hur parti-
kamraterna mår och om det hänt dem något avseende hot och hat, sedan det senaste mötet 

 Att någon person i den egna lokala partigruppen utses till att vara stödperson avseende frågor 
om hot och våld mot förtroendevalda dit politiker kan vända sig för att få stöd och hjälp 

 Att partierna genomför individsamtal en gång per år angående frågor om hot och våld mot för-
troendevalda. De kan genomföras av gruppledaren eller av person som utsetts till kontakt- och 
stödperson i dessa frågor.

 Att alltid beakta vilken samtalston som används, både i kontakter med allmänheten men även i 
kontakter politiker emellan och vid offentliga kommunala mötena samt i övrigt 

 Att fördela ansvar – om någon enskild förtroendevald utsatts för våld, hot eller hat kan det vara 
bra att flera personer hjälps åt att besvara kontakter eller bevaka situationen i media, sociala 
medier, sms, e-post m.m. Det kan användas som en förebyggande åtgärd. Diskutera gärna med 
säkerhetssamordnaren. 

7. Mandatcykel, aktiviteter och utbildning

• Aktivitet 4
• Information till förtroendeval-

da
• Uppföljning i styrgruppen vår 

och höst med utvärdering av ru-
tinerna under hösten

• Aktivitet 3
• Information till förtroendevalda
• Uppföljning i styrgruppen vår 

och höst
• Genomgång av rutiner och 

eventuellt beslutsunderlag om 
behov finns av ändringar i ruti-
nerna

• Aktivitet 2
• Utbildning för förtroendevalda
• Uppföljning i styrgruppen vår 

och höst

• Aktivitet 1
• Utbildning inför valet
• Uppföljning i styrgruppen under 

våren

År 1
(valår) År 2

År 4År 3
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Aktiviteter under perioden 

Aktivitet 1 
Utbildning (fysisk) inför kommande val. Målgruppen är kommunfullmäktiges ledamöter.

Aktivitet 2 
Utbildning (fysisk) för samtliga förtroendevalda.

Aktivitet 3 
Information till förtroendevalda. Informationsmaterial eller interaktiv föreläsning erbjuds samtliga 
förtroendevalda.

Aktivitet 4 
Information till förtroendevalda. Informationsmaterial eller interaktiv föreläsning erbjuds samtliga 
förtroendevalda.

Säkerhetssamordnaren ansvarar för att aktiviteter och utbildningar genomförs.

8. Revidering och utvärdering
Dessa rutiner beskriver hur Burlövs kommun ska arbeta vid hot, hat och trakasserier mot förtroen-
devalda. För att säkerställa att arbetssättet är funktionellt bör rutinerna utvärderas och revideras 
vart tredje år. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att, i samarbete med styrgruppen, utvärdera och 
revidera dessa rutiner.

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Rutiner – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:7-104
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik -
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Offentliga möten – checklista
Bilaga till rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda, antagna av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, 
§ xx

 Informera dig om hotbild
Bedöm lämplighet att genomföra mötet, resurser, lokal, bevakningsåtgärder som krävs för säkerhe-
ten. Samverka med polis, väktare m.fl.

 Informera dig om tillstånd
Kontakta polisen och försök få en kontaktperson. Informera polis om eventuella kontroversiella 
budskap som kan påverka hotbilden. Informera dig om andra evenemang som kan pågå parallellt, 
exempelvis demonstrationer.

 Placering av scen och talarpodiet
Målsättning är att huvudpersonen ska ha ryggen fri med skyddad bakgrund. Undvik plats mitt på en 
yta med folk runt om. Tänk på angreppsrisk från person med eventuellt tillhygge.

 Informera dig om vad som gäller för avspärrning
Säkerhetsavstånd markeras genom rep, band, blommor etc. Tänk ur säkerhetssynpunkt på place-
ring av entré, vakter, funktionärer och media.

 Upprätta bra kommunikationsvägar med polis, väktare och säkerhetsansvarig
Lägg in viktiga telefonnummer i mobilen. Vid akut läge ring alltid 112 för hjälp från polis, ambulans 
och räddningstjänst.

 Informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning 
Var beredd på tidig hantering av incidenter eller spontana störningar. Provocera inte störande eller 
hotfulla personer.

 Förbered åtgärder för hotfull situation
Planera reträttväg till säkert utrymme. Använd säker parkeringsplats för fordon i nära anslutning. 
Insläpp och parkering av okända fordon i närområdet bör undvikas.

 Förbered dokumentation av hot eller händelse
Notera tid, plats, händelse orsak, vidtagna åtgärder, övrigt av vikt. Gör polisanmälan. Rapportera till 
arrangör och kommunens säkerhetssamordnare om något inträffar.
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När en förtroendevald hotas/förföljs – checklista
Bilaga till rutiner för rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda, antagna av kommunstyrelsen 
åååå-mm-dd, § xx

 Utse en huvudansvarig
Upprätta en logg där all information samlas. Informera och engagera partiets gruppledare, säker-
hetssamordnaren och partiets säkerhetsansvarige.

 Dokumentera
Samla allt som kommer från personen som förföljer, dvs. e-post, telefonsamtal, sms, sociala medier 
etc. Kontrollera att informationen sparas på ett sådant sätt att den inte riskerar att försvinna av 
misstag.

 Ta reda på mot vem förföljelsen riktar sig
Är det bara en person eller flera? Vad kan ha hänt? Hur är beteendet? Har det hänt förut? Finns 
det ett mönster av den typen av kontakt som man inte noterat tidigare.

 Ta reda på vem personen som förföljer är 
Kolla IP-adresser i e-postmeddelandet, telefonnummer och kommunens egna databaser. Är hen en 
kund eller en före detta medarbetare?

 Skicka ett tydligt nej 
Skicka via e-post eller brev med en tydlig markering att ni inte vill att personen som förföljer ska ha 
någon som helst kontakt med de förföljda personerna. Spara en kopia på all korrespondens.

 Informera kollegorna
Se till att alla kollegor är medvetna om situationen och att de inte får ha kontakt med personen 
som förföljer. 

 Analysera allvaret i hotet
Vilken metod använder hen? E-postmeddelanden, sms eller personliga besök? Har personen upp-
trätt hotfullt? Kolla offentliga register. Har personen dömts för brott tidigare? Äger personen ett 
skjutvapen?

 Skydda den drabbade
Byt ut alla e-postadresser och telefonnummer, styr om dem till den säkerhetsansvarige. Se till att 
Medborgarservice och bevakningsbolag är medvetna om att personen som förföljer inte är välkom-
men. Hur ser det ut i den drabbades hem? Behövs larm? Ändringar i resväg?

 Polisanmäl om hotet bedöms som allvarligt
Se till att ha med all dokumentation. Anmäl utan brottsrubricering. Begär eventuellt besöksförbud. 
Se till att all kontakt från polisen går till partiets säkerhetsansvarig eller kommunens säkerhetssam-
ordnare och inte till den drabbade förtroendevalda.
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Hot och bombhot – checklista
Bilaga till rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda, antagna av kommunstyrelsen 2019-mm-dd, 
§ xx

Allmänt
 Lyssna noggrant.
 Var lugn och vänlig.
 Avbryt inte personen som ringer.
 Starta om möjligt inspelning av samtal.
 Radera ej mobilsvar, SMS eller e-post.
 Notera datum, tid, plats samt precisera hotet. Verkar den som framförde hotet känna till kom-

munens anställda och/eller kommunens lokaler?
 Notera om möjligt telefonnummer från den som framförde hotet. Notera om möjligt perso-

nens identitet, dialekt, tal, röst, attityd och bakgrundsljud.

Försök ställa följande frågor
 När ska hotet genomföras?
 När ska bomben explodera?
 Var finns bomben eller hotet?
 Mot vem eller vad riktas hotet?
 Vilken bomb är det – hur ser den ut?
 Varför har den skickats?
 Vad heter ni och vad representerar ni?
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:920-106

§ 21
Svar till Kommunförbundet Skåne angående förslag på ny finansieringsmodell 
för beräkning av avgift för medlemskommunerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att säga NEJ till en ny finansieringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne, 

att föreslå att en inriktning för kommunförbundet Skåne ska vara att arbeta för en effektivisering av verk-
samheten motsvarande 3–5 % årligen, samt

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa samarbetsformer.

___

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne beslutade den 7 december 2018 att godkänna förslaget till ny finansieringsmo-
dell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Därefter skickades förslaget ut till 
medlemskommunerna för behandling. Samtliga 33 medlemskommuner måste tillstyrka förslaget för att 
en ny grund för årsavgift ska börja gälla, enligt förslaget från och med budgetåret 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att säga NEJ till förslaget om en ny finansie-
ringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne. Skälet för det, är att en årlig höjning av avgif-
ten grundad på Sveriges Kommuner och Landstings prisindex, inte kan godkännas.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21
Bil. 1 Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

24



TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-21

1/3

DIARIENUMMER

KS/2018:920-106

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Ann-Christin Hellström 
Telefon: 040-625 60 64 
E-post: ann-christin.hellstrom@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne beslutade den 7 december 2018 att godkänna förslaget till ny finan-
sieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Därefter skickades 
förslaget ut till medlemskommunerna för behandling. Samtliga 33 medlemskommuner måste 
tillstyrka förslaget för att en ny grund för årsavgift ska börja gälla, enligt förslaget från och med 
budgetåret 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att säga NEJ till förslaget om en ny 
finansieringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne. Skälet för det, är att en 
årlig höjning av avgiften grundad på Sveriges kommuner och landstings prisindex, inte kan god-
kännas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att säga NEJ till en ny finansieringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne, 

att föreslå att en inriktning för kommunförbundet Skåne ska vara att arbeta för en effektivise-
ring av verksamheten motsvarande 3–5 % årligen, samt

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys avseende ett ut-
träde ur Kommunförbundet Skåne, samt utreda alternativa samarbetsformer.
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Redogörelse och bakgrund för ärendet
Kommunförbundet Skåne har gett sitt kansli i uppdrag att ta fram förslag på en ny finansierings-
modell för medlemsavgiften att gälla från och med budget 2020. Nuvarande modell för beräk-
ning av medlemsavgiften baseras på kommunernas samlade skatteintäkter och statsbidrag. 
Motivet för att lämna befintlig modell är dels att nuvarande modell anses komplicerad och krä-
ver underlag som kommunförbundet inte har lättillgängligt, dels att förändringen av skatte-in-
täkter och statsbidrag inte har någon direkt koppling till förbundets uppgifter. 

Förbundet beslutade vid sammanträde den 7 december 2018 att godkänna förslag till ny finan-
sieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne samt att översända 
ärendet till medlemskommunerna. Samtliga 33 medlemskommuner måste vara eniga, om att 
godkänna den nya grunden för årsavgiften, för att en ny finansieringsmodell ska börja gälla. Vid 
en sådan enighet får Kommunförbundets kansli i uppdrag att arbeta ta fram förslag till stad-
geändring daterad den 13 maj 2011, § 22, ”Avgift till förbundet”. En ny finansieringsmodell för 
medlems-avgiften, är då planerad, att börja gälla från och med budgetåret 2020.

Nuvarande modell
Kommunförbundets nuvarande finansieringsmodell utgår från att förbundets styrelse fastställer 
en promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat om. Därefter multipliceras promille-
satsen med medlemskommunernas beräknade skatteintäkter samt generella statsbidrag. Det 
innebär att förbundets intäkter står i relation till utvecklingen av medlemmarnas intäkter från 
skatter och statsbidrag. I händelse av att förbundet ges nya, alternativt färre uppgifter från 
medlemskommunerna kan en variation i finansieringen ske ske genom att promillesatsen för-
ändras. 

Ny finansieringsmodell
Den föreslagna nya finansieringsmodellen bygger på en invånarmodell, vilket innebär att alla 
kommuner ska betala samma avgift per invånare. Grundbeloppet som ligger till grund för av-
giften per invånare, föreslås om den träder ikraft, att utgå från den avgift förbundet tagit ut året 
före det år förändringen genomförs. Grundbeloppet skulle årligen räknas upp med ett prisindex 
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fastställer för kommunal verksamhet. Invånarmo-
dellen är således inte tänkt att öka avgifterna till Kommunförbundet Skåne till följd av att invå-
narantalet i kommunerna ökar. Det är grundbeloppet och justeringarna för pris- och lönekom-
pensationen som ligger till grund för den totala medlemsavgiften.

Om det föreligger ett behov av att justera grundbeloppet, till följd av förändrade uppgifter till 
kommunerna, föreslås detta beslut tas av styrelsen i samband med beslut om nästkommande 
års medlemsavgifter.

Slutsats
Burlövs kommun har noterat att Kommunförbundet Skåne innehållsmässigt, inte alltid arbetar 
enligt § 1 i stadgarna. Enligt Burlövs kommunledningsförvaltningen föreligger det behov av en 
genomgripande översyn och effektivisering av Kommunförbundet Skånes verksamhet. En sådan 
bör göras innan en ny finansieringsmodell inklusive indexering för 33 kommuner beslutas.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld medverkat.
Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21
Bil. 1 Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet 
Skåne
Beslutet i ärendet delges

Kommunförbundet Skånes kansli, alexander.brydon@kfsk.se , senast 2019-02-28
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Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

     Skånes kommuner 
     2018-12-19 
 
Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 
 
Här nedan kommer viktig information kring ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Observera att detta utskick kräver 

kommunens svar till Kommunförbundet Skånes kansli senast 2019-02-28. 
 
Kommunförbundet Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) beslutade 2018-12-07 
om ett förslag på ny finansieringsmodell. För att förbundsmötet 2019-05-10, ska kunna 
godkänna en ändring av finansieringsmodell krävs att samtliga medlemskommuner är 
eniga om detta. Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den 
föreslagna finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå:  
 

”§22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om 

samtliga medlemmar är eniga härom”. (Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13). 
 
Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det av styrelsen 
beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från sammanträdesprotokollet, för 
behandling i medlemskommunerna. 
 
Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne baserat 
på invånare och indexuppräkning 
 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma 
avgift per invånare, vilket för 2019 är 21,25 kr/invånare. Den föreslagna 
finansieringsmodellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här ska SKL:s årliga prisindex för kommunal verksamhet användas. 
 
Finansieringsmodellen innebär inte ökade medlemsavgifter till Kommunförbundet 
Skåne till följd av ökat invånarantalet i kommunerna, eftersom det enbart är 
grundbeloppet och förändring av pris- och lönekompensation som ligger till grund för 
den totala medlemsavgiften för nästkommande år. Eftersom alla kommuner föreslås 
betala lika per invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad befolkning 
(se exempel i bilaga 2). 
 
Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, exempelvis 
till följd av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta 
beslutas av Kommunförbundet Skånes styrelse i samband med beslut om  
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nästkommande års medlemsavgift. Den nya finansieringsmodellen föreslås införas 
fr.o.m. budgetåret 2020. Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och 
eventuell justering av grundbeloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av 
förbundsmötet angiven ram. 
 
Kommunförbundet Skånes nuvarande finansieringsmodell 
 
Förbundets nuvarande finansieringsmodell bygger på summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Förbundsavgiften utgår med viss promille av den summan. 
Avgiften storlek bestäms varje av styrelsen inom förbundsmötets angivna ramar. För 
2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille av förbundsmötets angivna max 0,5 promille. 
 
Medlemsavgiftens storlek, utifrån nuvarande finansieringsmodell, kan variera i stor grad 
mellan medlemskommunerna och år. 
 
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 

 
E-post: alexander.brydon@kfsk.se 
Telefon: 0728 - 85 47 24 
 
 
Vänligen skicka ert svar via brev eller e-post till adresserna nedan: 
 
Kommunförbundet Skånes kansli 
Box 52 
221 00 Lund 
E-post: alexander.brydon@kfsk.se  
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Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

 

Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne – uppdatering i förhållande till 
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott 
 
 

Inledning 
 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att ge 
Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny finansieringsmodell 
avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. Kommunförbundet Skånes 
ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre finansieringsmodeller som föredragits för 
styrelsens presidium 2018-10-23. Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet 
fram till ytterligare en finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller 
som ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, i 
förslaget används år 2019 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet Skåne totalt 
28 576 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande finansieringsmodell. Förslaget till 
ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare.  
 
Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 
 
Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 
härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal regionala förbund 
använder sig fortfarande av modellen. Dessa är förutom Skåne även Blekinge, Halland, 
Södermanland och Norrbotten som samtliga låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom 
dessa anses komplicerade och kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt 
tillgängligt. Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgiftsberäkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan.   
 
Kommunförbundet Stockholms län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, på kommunernas 
samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,42 promille och 
förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av verksamheten finansieras 
med serviceavgiften. Den kursverksamhet som förbundet bedrevs lades ner 2004. 
Gymnasieskolornas intagningsverksamhet och energiverksamheten finansieras med en 
särskild avgift.  

 
Göteborgsregionens kommunalförbund, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut sin förbundsavgift 
som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan 
dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under 
denna period. Förbundsavgiften utgör nu 17% av förbundets totala avgifter.  
 
Regionförbundet Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade skatteintäkter och 
statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,141 promille av skatter och statsbidrag. I förbundet ingår 
kommunerna och landstinget. 
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Kommunförbundet Västernorrland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell som 
Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den avgift man tog ut 
vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris- och löneuppräknas den 
årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt skatteintäkter och statsbidrag är att man 
menar att det inte finns någon direkt koppling mellan förbundets uppgifter och 
invånarantalet. Förbundet stöder kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter 
förändras inte med antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning.  
 
Norrbottens kommuner använder samma modell som Kommunförbundet Skåne och tar en 
avgift på 1,45 promille.  

 
Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 
 
Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på av styrelsen 
fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. Promillesatsen 
multipliceras med medlemskommunernas beräknade skatteintäkter med rikets 
genomsnittliga utdebitering som grund samt generella statsbidrag. Det innebär att 
förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och 
befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut om statsbidrag och beslut om 
taxeringsregler som kan förändra kommunernas skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift 
att utöka eller minska sin verksamhet kan ökad eller minskad finansiering ske genom att 
promillesatsen förändras. Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 
promille av kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

 
 
Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 
 
Invånarmodell med indexuppräkning 
 
Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här bör SKL:s årliga prisindex för kommunal verksamhet användas. 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår också från att alla kommunerna betalar samma 
avgift per invånare. För 2019 blir detta 21,25 kr/invånare. Som tidigare föreslås att 
invånarantalet 1 januari, året innan medlemsavgiften tas ut, ska ligga till grund för 
beräkningen. Invånarmodellen ger således inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet 
Skåne till följd av att invånarantalet i kommunerna ökar eftersom det enbart är 
grundbeloppet och förändring av pris- och lönekompensation som ligger till grund för den 
totala medlemsavgiften för nästkommande år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala 
lika per invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad befolkning (se 
bilaga 2).    

 
Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. till följd 
av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta beslutas av 
styrelsen i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift. 

 
Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att betala 
mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom avgiften/invånare ska vara 
lika, vilket den inte är i dagens modell (se bilaga 1).    
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Nedan presenteras ändringar i ärendet i förhållande till arbetsutskottets 
sammanträde 2018-11-06 
 
Den nya finansieringsmodellen föreslås införas fr.o.m. budgetåret 2020. 
 
Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och eventuell justering av 
grundbeloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av förbundsmötet angiven ram. 
 
För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmodell krävs att 
samtliga medlemskommuner är eniga om detta, i enlighet med Kommunförbundet Skånes 
nuvarande stadgar daterade 2011-05-13. Om samtliga medlemskommuner är eniga om 
ändringen och förbundsmötet beslutar om ny grund för årsavgiften enligt förslaget ovan 
krävs också att stadgarna ändras.  

 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna förslag till ny finansieringsmodell,  
 
att översända ärendet för godkännande till samtliga 33 medlemskommuner, samt  
 
att om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna den nya grunden för 
     årsavgiften ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag till ändring i Kommunförbundet 
     Skånes stadgar daterade 2011-05-13 innefattande ändring i § 22, ”Avgift till förbundet”.  
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2019+3%

Bilaga 2

20181123

Medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne 2020 - Exempel (uppräkning med 3% ifh till 2019)

Kommun Invånarantal Avgift Index Avgift Förändring Förändring
2019-01-01  3% kr %

2019 2020 2020

Bjuv 15 539 327 882 336 128 8 246 2,51%

Bromölla 12 791 269 867 276 685 6 818 2,53%

Burlöv 18 399 384 070 397 993 13 923 3,63%

Båstad 14 908 314 430 322 478 8 048 2,56%

Eslöv 33 518 706 299 725 035 18 737 2,65%

Helsingborg 145 487 3 045 356 3 147 062 101 707 3,34%

Hässleholm 52 265 1 105 117 1 130 556 25 440 2,30%

Höganäs 26 420 556 628 571 497 14 869 2,67%

Hörby 15 677 330 496 339 113 8 617 2,61%

Höör 16 632 350 174 359 771 9 596 2,74%

Klippan 17 576 371 085 380 190 9 105 2,45%

Kristianstad 84 952 1 788 294 1 837 616 49 322 2,76%

Kävlinge 31 250 657 910 675 976 18 066 2,75%

Landskrona 45 863 962 373 992 073 29 700 3,09%

Lomma 24 602 515 635 532 171 16 537 3,21%

Lund 122 653 2 577 196 2 653 135 75 939 2,95%

Malmö 339 490 7 090 040 7 343 586 253 545 3,58%

Osby 13 254 280 131 286 700 6 569 2,35%

Perstorp 7 387 155 876 159 790 3 914 2,51%

Simrishamn 19 385 411 760 419 321 7 562 1,84%

Sjöbo 19 244 405 278 416 271 10 993 2,71%

Skurup 15 782 332 408 341 384 8 976 2,70%

Staffanstorp 24 477 513 573 529 468 15 894 3,09%

Svalöv 14 166 298 045 306 428 8 382 2,81%

Svedala 21 293 447 844 460 594 12 750 2,85%

Tomelilla 13 502 285 104 292 065 6 961 2,44%

Trelleborg 44 956 947 689 972 453 24 764 2,61%

Vellinge 36 113 760 574 781 169 20 595 2,71%

Ystad 30 073 634 300 650 516 16 216 2,56%

Åstorp 16 007 336 361 346 251 9 890 2,94%

Ängelholm 42 146 887 995 911 670 23 675 2,67%

Örkelljunga 10 099 213 509 218 454 4 945 2,32%

Östra Göinge 14 779 312 709 319 688 6 979 2,23%

1 360 685 28 576 007 29 433 287 29 433 287 857 280 3,00%

Avgift per invånare 21,63

Sida 1
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Bilaga 1

20181123

Medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne 2019 - Jämförelse mellan nuvarande modell och förslag på ny modell

Kommun Invånarantal Nuvarande Ny Skillnad Skillnad
2018-01-01 avgiftsmodell avgiftsmodell kr %

2019 2 020

Bjuv 15 429 325 663 327 882 2 219 0,68%

Bromölla 12 699 266 902 269 867 2 965 1,11%

Burlöv 18 073 396 993 384 070 -12 923 -3,26%

Båstad 14 796 307 571 314 430 6 859 2,23%

Eslöv 33 236 707 476 706 299 -1 177 -0,17%

Helsingborg 143 304 3 087 540 3 045 356 -42 184 -1,37%

Hässleholm 52 003 1 098 951 1 105 117 6 166 0,56%

Höganäs 26 193 559 378 556 628 -2 750 -0,49%

Hörby 15 552 327 298 330 496 3 198 0,98%

Höör 16 478 343 662 350 174 6 512 1,89%

Klippan 17 462 358 937 371 085 12 148 3,38%

Kristianstad 84 151 1 789 567 1 788 294 -1 273 -0,07%

Kävlinge 30 959 658 604 657 910 -694 -0,11%

Landskrona 45 286 973 302 962 373 -10 929 -1,12%

Lomma 24 264 557 334 515 635 -41 699 -7,48%

Lund 121 274 2 351 662 2 577 196 225 534 9,59%

Malmö 333 633 7 303 132 7 090 040 -213 092 -2,92%

Osby 13 182 284 810 280 131 -4 679 -1,64%

Perstorp 7 335 163 416 155 876 -7 540 -4,61%

Simrishamn 19 376 404 101 411 760 7 659 1,90%

Sjöbo 19 071 385 377 405 278 19 901 5,16%

Skurup 15 642 323 007 332 408 9 401 2,91%

Staffanstorp 24 167 521 024 513 573 -7 451 -1,43%

Svalöv 14 025 294 928 298 045 3 117 1,06%

Svedala 21 074 455 791 447 844 -7 947 -1,74%

Tomelilla 13 416 284 168 285 104 936 0,33%

Trelleborg 44 595 923 950 947 689 23 739 2,57%

Vellinge 35 790 769 021 760 574 -8 447 -1,10%

Ystad 29 848 606 977 634 300 27 323 4,50%

Åstorp 15 828 342 272 336 361 -5 911 -1,73%

Ängelholm 41 786 874 420 887 995 13 575 1,55%

Örkelljunga 10 047 212 593 213 509 916 0,43%

Östra Göinge 14 715 316 180 312 709 -3 471 -1,10%

1 344 689 28 576 007 28 576 007 0 0

Avgift per invånare 21,25

Sida 1
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 §159  (Dnr 18-9-2) 

 Kommunförbundet Skånes finansieringsmodell. 

 
 Inledning 

 Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att 
ge Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny 
finansieringsmodell avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. 
Kommunförbundet Skånes ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre 
finansieringsmodeller som föredragits för styrelsens presidium 2018-10-23. 
Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet fram till ytterligare en 
finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller som 
ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, 
i förslaget används år 2018 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet 
Skåne totalt 27 565 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande 
finansieringsmodell. Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla 
kommunerna betalar samma avgift per invånare. 

 
 Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 

 Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet 
Skåne härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal 
regionala förbund använder sig fortfarande av modellen. Dessa är förutom 
Skåne även Blekinge, Halland, Södermanland och Norrbotten som samtliga 
låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom dessa anses komplicerade och 
kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt tillgängligt. 
Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgiftsberäkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan. 

 
 Kommunförbundet Stockholms län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, 

på kommunernas samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 
0,42 promille och förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av 
verksamheten finansieras med serviceavgiften. Den kursverksamhet som 
förbundet bedrevs lades ner 2004. Gymnasieskolornas intagningsverksamhet 
och energiverksamheten finansieras med en särskild avgift. 

 
 Göteborgsregionens kommunalförbund, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut 

sin förbundsavgift som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och 
höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. 
Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under denna period. Förbundsavgiften 
utgör nu 17% av förbundets totala avgifter. 

 
 Regionförbundet Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade 

skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,141 promille av skatter och 
statsbidrag. I förbundet ingår kommunerna och landstinget. 

 
 Kommunförbundet Västernorrland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell 

som Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den  
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 avgift man tog ut vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris- 

och löneuppräknas den årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt 
skatteintäkter och statsbidrag är att man menar att det inte finns någon direkt 
koppling mellan förbundets uppgifter och invånarantalet. Förbundet stöder 
kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter förändras inte med 
antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning. 

 
 Norrbottens kommuner använder samma modell som Kommunförbundet Skåne 

och tar en avgift på 1,45 promille. 
 
 Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 

 Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på 
av styrelsen fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. 
Promillesatsen multipliceras med medlemskommunernas beräknade 
skatteintäkter med rikets genomsnittliga utdebitering som grund samt generella 
statsbidrag. Det innebär att förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av 
medlemmarnas skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart 
på inkomstutveckling och befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut 
om statsbidrag och beslut om taxeringsregler som kan förändra kommunernas 
skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift att utöka eller minska sin verksamhet 
kan ökad eller minskad finansiering ske genom att promillesatsen förändras. 
Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 promille av 
kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

 
 Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 

 
 Invånarmodell med indexuppräkning 

 Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då 
förändringen genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp 
för pris- och lönekompensation. Här kan förslagsvis SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet användas, vilket många kommuner gör redan i dag. 
Förslaget till ny finansieringsmodell utgår också från att alla kommunerna 
betalar samma avgift per invånare. För 2018 blir detta 20,81kr/invånare. Som 
tidigare föreslås att invånarantalet 1 januari, året innan medlemsavgiften tas ut, 
ska ligga till grund för beräkningen. Invånarmodellen ger således inte ökade 
avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av att invånarantalet i 
kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet och förändring av pris- 
och lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för 
nästkommande år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala lika per 
invånare kan det betyda att en kommun med stor befolkningsökning kan 
procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller minskad 
befolkning. 
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 Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. 

till följd av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, 
föreslås detta beslutas av styrelsen i samband med beslut om nästkommande års 
medlemsavgift. 

 
 Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att 

betala mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom 
avgiften/invånare ska vara lika, vilket den inte är i dagens modell. 

 
 Beslut av förbundsmötet 

 Om styrelsen väljer att ändra nuvarande finansieringsmodell och besluta att 
antaga ovan nämnda invånarmodell är det sedan förbundsmötet som tar det 
slutliga beslutet. 

 
 En ändring av finansieringsmodell bör föregås av en informations-

/förankringsprocess tillsammans med kommunerna. Nästa förbundsmöte hålls 
2019-05-10. Kommunförbundet Skånes ramar för kommande 2020 års budget 
bör tas senast i september 2019 för att kommunerna ska ha möjlighet att arbeta 
in detta i sina budgetar för det kommande året. 

 
 Förslagsvis bör beslut i förbundsmötet ske enligt någon av alternativen nedan 

(utan inbördes prioriteringsordning): 
 
 1) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande 

år 2020. 
 2) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande 

år 2021. 
 3) Förbundsmötet tar i maj 2021 beslut om ny ersättningsmodell med införande 

år 2022. 
 
 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta 

 

 att Kommunförbundet Skånes kansli ska tydliggöra vilket prisindex som ska 
användas vid prisuppräkning, samt 

 
 att i övrigt föreslå Kommunförbundet Skånes förbundsmöte att besluta om ny 

ersättningsmodell 2019-05-10 med införande år 2020. 
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Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

 
 
                     2018-10-29  
 

Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift 
för Kommunförbundet Skåne  
 
 

Inledning 
 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sammanträdet 2017-09-22 att ge 
Kommunförbundet Skånes kansli i uppdrag att ta fram förslag på ny finansieringsmodell 
avseende medlemsavgiften fr.o.m. budgetåret 2020. Kommunförbundet Skånes 
ekonomiavdelning har tagit fram förslag på tre finansieringsmodeller som föredragits för 
styrelsens presidium 2018-10-23. Efter genomgång av förslagen diskuterade sig presidiet 
fram till ytterligare en finansieringsmodell som till vissa delar liknar en av de tre modeller 
som ekonomiavdelningen tagit fram. Denna finansieringsmodell utgår från ett basår, i 
förslaget används år 2018 som basår. Detta år erhåller Kommunförbundet Skåne totalt 
27 565 tkr från de skånska kommunerna enligt nuvarande finansieringsmodell. Förslaget till 
ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare.  
 
Medlemsavgiftsmodeller i andra delar av Sverige 
 
Nuvarande modell för beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne 
härstammar från Svenska Kommunförbundets tidigare modell. Ett antal regionala förbund 
använder sig fortfarande av modellen. Dessa är förutom Skåne även Blekinge, Halland, 
Södermanland och Norrbotten som samtliga låter SKL göra avgiftsberäkningarna eftersom 
dessa anses komplicerade och kräver underlag som de enskilda förbunden inte har lätt 
tillgängligt. Kommunförbundet Stockholms län och Regionförbundet Kalmar gör egna 
avgiftsberäkningar men dessa bygger i princip på samma modell som ovan.   
 
Kommunförbundet Stockholms län baserar sin avgift, som kallas serviceavgift, på kommunernas 
samlade skatteintäkter och statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,42 promille och 
förbundsmötet har satt ett tak på 0,5 promille. Större delen av verksamheten finansieras 
med serviceavgiften. Den kursverksamhet som förbundet bedrevs lades ner 2004. 
Gymnasieskolornas intagningsverksamhet och energiverksamheten finansieras med en 
särskild avgift.  

 
Göteborgsregionens kommunalförbund, som har drygt 1 miljon invånare, tar ut sin förbundsavgift 
som ett krontal per invånare. Avgiften är fn 75,52 kr och höjdes 2018 med 1,41 kr. Innan 
dess hade avgiften inte höjts sedan 2001. Befolkningstillväxten har varit 1-1,3%/år under 
denna period. Förbundsavgiften utgör nu 17% av förbundets totala avgifter.  
 
Regionförbundet Kalmar baserar sin avgift på kommunernas samlade skatteintäkter och 
statsbidrag. Avgiften uppgår till 0,141 promille av skatter och statsbidrag. I förbundet ingår 
kommunerna och landstinget. 
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Kommunförbundet Skåne  2(3) 

Kommunförbundet Västernorrland har sedan tre år tillbaka lämnat den modell som 
Kommunförbundet Skåne använder sig av. I stället utgår man från den avgift man tog ut 
vid det år då förändringen genomfördes och sedan dess pris- och löneuppräknas den 
årligen. Motivet att lämna invånarantalet samt skatteintäkter och statsbidrag är att man 
menar att det inte finns någon direkt koppling mellan förbundets uppgifter och 
invånarantalet. Förbundet stöder kommunernas profession och innehållet i deras uppgifter 
förändras inte med antal invånare. I stället tar förbundet ut en högre avgift om uppgifterna 
förändras i väsentlig omfattning.  
 
Norrbottens kommuner använder samma modell som Kommunförbundet Skåne och tar en 
avgift på 1,45 promille.  

 
Nuvarande modell för Kommunförbundet Skåne 
 
Kommunförbundet Skånes nuvarande modell för medlemsavgiften baseras på av styrelsen 
fastställd promillesats inom den ram som förbundsmötet beslutat. Promillesatsen 
multipliceras med medlemskommunernas beräknade skatteintäkter med rikets 
genomsnittliga utdebitering som grund samt generella statsbidrag. Det innebär att 
förbundets intäkter har kopplats till utvecklingen av medlemmarnas skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Dessa beror inte enbart på inkomstutveckling och 
befolkningsförändringar utan också på riksdagsbeslut om statsbidrag och beslut om 
taxeringsregler som kan förändra kommunernas skatteunderlag. Om förbundet får i uppgift 
att utöka eller minska sin verksamhet kan ökad eller minskad finansiering ske genom att 
promillesatsen förändras. Avgiften ändrades senast 2012 från 0,38 promille till 0,40 
promille av kommunernas skatteintäkter och allmänna statsbidrag. 

 
 
Alternativ avgiftsmodell för Kommunförbundet Skåne 
 
Invånarmodell med indexuppräkning 
 
Invånarmodellen föreslås utgå från den avgift man tog ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Här kan förslagsvis SKL:s prisindex för kommunal verksamhet 
användas, vilket många kommuner gör redan i dag. Förslaget till ny finansieringsmodell 
utgår också från att alla kommunerna betalar samma avgift per invånare. För 2018 blir detta 
20,81kr/invånare. Som tidigare föreslås att invånarantalet 1 januari, året innan 
medlemsavgiften tas ut, ska ligga till grund för beräkningen. Invånarmodellen ger således 
inte ökade avgifter totalt till Kommunförbundet Skåne till följd av att invånarantalet i 
kommunerna ökar eftersom det enbart är grundbeloppet och förändring av pris- och 
lönekompensation som ligger till grund för den totala medlemsavgiften för nästkommande 
år. Men eftersom alla kommuner föreslås betala lika per invånare kan det betyda att en 
kommun med stor befolkningsökning kan procentuellt få betala mer än en kommun som 
har oförändrad eller minskad befolkning.    

 
Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande budgetår, t.ex. till följd 
av förändring av Kommunförbundets uppdrag till kommunerna, föreslås detta beslutas av 
styrelsen i samband med beslut om nästkommande års medlemsavgift. 

 
Om den nya modellen genomförs innebär detta att en del kommuner kommer att betala 
mer än i dag vid genomförandeåret och andra mindre eftersom avgiften/invånare ska vara 
lika, vilket den inte är i dagens modell. Se bilaga 1.    
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Kommunförbundet Skåne  3(3) 

 
Beslut av förbundsmötet   
 
Om styrelsen väljer att ändra nuvarande finansieringsmodell och besluta att antaga ovan 
nämnda invånarmodell är det sedan förbundsmötet som tar det slutliga beslutet.  
 
En ändring av finansieringsmodell bör föregås av en informations-/förankringsprocess 
tillsammans med kommunerna. Nästa förbundsmöte hålls 2019-05-10. Kommunförbundet 
Skånes ramar för kommande 2020 års budget bör tas senast i september 2019 för att 
kommunerna ska ha möjlighet att arbeta in detta i sina budgetar för det kommande året. 
 
Förslagsvis bör beslut i förbundsmötet ske enligt någon av alternativen nedan (utan 
inbördes prioriteringsordning): 
 

1) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2020.  

2) Förbundsmötet tar 2019-05-10 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2021. 

3) Förbundsmötet tar i maj 2021 beslut om ny ersättningsmodell med införande år 
2022.  
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:860-512

§ 23
E-förslag – Nytt övergångsställe Lyckö Äng

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

___

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

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

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

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

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

Förslag
Mats Lithner (L) föreslår att bilister ska ha väjningsplikt gentemot korsande cyklister (cykelöverfart).

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Bilaga 1 medborgarförslaget
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-15

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:860-512

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Lone Åkesson 
Telefon: 040-625 69 67 
E-post: lone.akesson@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

E-förslag på nytt övergångsställe Lyckö Äng

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

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

Alternativ 1 innebär att man gör en trygg överfart för både gående och cyklister genom att vid 
Lyckö äng bygga en längre upphöjning, ca 10 m, med brantare ramper som gör att fordonen 
måste sakta ner för att komma över samt att sätta trafiksignaler på plats. Detta alternativ skulle 
kosta uppskattningsvis 600 000 kr 

Alternativ 2 är att enbart bygga en bredare upphöjning och använda den som ett övergångsstäl-
le i mitten och lägga cykelbana parallellt med övergångsstället.  Detta alternativ skulle kosta 
uppskattningsvis 200 000 kr.

Båda alternativen bör kompletteras med förstärkt belysning bestående av två nya stolpar med 
LED-armaturer med högre effekt än gatubelysningen till en kostnad om ca 80 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla e-förslaget att bygga om övergångsstället enligt i ärendet redovisat förslag, alternativ 
2, och uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet vidare i samband med uppföljningsrapport 
1-2019.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-01-15 KS/2018:860-512 2/2

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Den 4 september 2018 inkom ett medborgarförslag där ett stort antal medborgare föreslår 
byggnation av ett nytt trafikljus över Lundavägen vid Lyckö Äng i Åkarp. Förslagsställarna fram-
håller att ett stort antal småbarn varje morgon och eftermiddag passerar befintligt övergångs-
ställe för att ta sig till Södervångsskolan och Dalslundsskolan.

Många bilister har svårt att uppfatta gångtrafikanter och cyklar som skall ta sig över Lundavä-
gen. Korsningen känns olustig när barn i yngre åldrar själv ska cykla eller gå över Lundavägen 
och förslagsställarna menar att övergångsstället har skymd sikt vid passagen från cykelstigen 
Resedavägen över Lundavägen. 

Kommunledningsförvaltningen, kommuntekniks synpunkter
Det är inte orimligt att anlägga ett trafikljus så pass nära Sockervägens trafikljus. Ett vanligt 
övergångsställe, som finns idag, är många gånger en falsk trygghet för de gående då det finns en 
del bilister som inte tar hänsyn till gående.

Alternativ 1 innebär att man gör en trygg överfart för både gående och cyklister genom att vid 
Lyckö äng bygga en längre upphöjning, ca 10 m, med brantare ramper som gör att fordonen 
måste sakta ner för att komma över samt att sätta trafiksignaler på plats. Detta alternativ skulle 
kosta uppskattningsvis 600 000 kr.

Alternativ 2 är att enbart bygga en bredare upphöjning och använda den som ett övergångsstäl-
le i mitten och lägga cykelbana parallellt med övergångsstället.  Detta alternativ skulle kosta 
uppskattningsvis 200 000 kr.

Båda alternativen bör kompletteras med förstärkt belysning bestående av två nya stolpar med 
LED-armaturer med högre effekt än gatubelysningen till en kostnad om ca 80 000 kr.

Lars-Åke Ståhl
Förvaltningschef Lone Åkesson

Gatuchef

Handläggare

Projektchef Ingemar Lindeberg och gatuchef Lone Åkesson 

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Bilaga 1 medborgarförslaget

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, kommunteknik 
Förslagsställarna
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Ärende-ID 

Registrerat av 

Registrerades 

Senast ändrat 

Avslutat 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:916-291

§ 24
Ny F–6-skola på Kronetorp

Beslut
att projektering av F–6-skola i Åkarp ej ska påbörjas och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 
2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram system-
handlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige ska beställa 
en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, samt avsätta 270 
mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, § 166, åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny skola/förskola i Åkarp. 
Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga 
en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för 
arkeologisk utredning av området. Utredningen är utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar förvaltningen 
att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senarelägges, och att fullmäktige istället anslår 13 mnkr 
för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i Kronetorpstaden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-23

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:916-291

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

Kommunstyrelsen 

Ny F–6-skola i Kronetorpstaden

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige 
ska beställa en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, 
samt avsätta 270 mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, 
§ 166, åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny 
skola/förskola i Åkarp. Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med en ny detaljplan för att bygga en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige 
anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för arkeologisk utredning av området. Utredningen är 
utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar för-
valtningen att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommun-
ledningsförvaltningen föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senarelägges, och att 
fullmäktige istället anslår 13 mnkr för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i 
Kronetorpstaden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att projektering av F–6-skola i Åkarp ej ska påbörjas och att avsatta medel i budget 2019 med 
flerårsplan 2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram 
systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-01-23 KS/2018:916-291 2/2

Redogörelse för ärendet
Utifrån den senaste befolkningsprognosen för Burlövs kommun konstaterar kommunlednings-
förvaltningen att den huvudsakliga tillväxten under den närmaste perioden förväntas ske i Ar-
löv/Kronetorp. För att möta den prognostiserade befolkningsökningen kommer kommunen 
därför att behöva bygga en skola i Arlöv. 

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Då det inte förväntas ske någon större befolkningsök-
ning i Åkarp under perioden, förordar kommunledningsförvaltningen att bygge av skola i Krone-
torp prioriteras över skolan i Åkarp. En ny, större skola på Kronetorp kan möta behovet för både 
Arlöv och Åkarp.

Eftersom utbildnings- och kulturnämndens bedömning av en kostnad om 270 mnkr är svår att ta 
ställning till föreslår kommunledningsförvaltningen att fullmäktige i detta skede endast beviljar 
anslag för detaljplanearbete och framtagande av systemhandlingar. Detta ger ett bättre under-
lag för en relevant kostnadsbedömning, utifrån vilken fullmäktige kan besluta om uppdrag och 
anslag för uppförande av skolan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att bygget av en F–6-skola i Åkarp senareläggs, och att 
fullmäktige istället anslår 13 mnkr för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola 
på Kronetorp.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare
Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.
Ärendebilagor
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
Beslut i ärendet delges
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen, fastighetsavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2018-12-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2018:413-291

§ 91
Beställning av ny skola för 600 elever på Kronetorp

Sammanfattning
Kronetorpsområdet växer fram som kommunens tredje stadsdel och kommer på ett bra sätt sammanfoga 
och bli ett nav/centrum för kommunen. Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver vikten av att 
området inledningsvis har en hög utbyggnadstakt för att bli en attraktiv och trovärdig stadsdel. I progno-
sen över färdigställda bostäder i Arlöv (där Kronetorp ingår) åskådliggörs denna höga utbyggnadstakt 
framförallt för 2019 då 305 bostäder beräknas färdigställas och 2020 då motsvarande siffra är 219 bostä-
der. Prognosen för hela perioden 2018-2028 är 1949 nya bostäder i Arlöv inklusive Kronetorp.

Den höga utbyggnadstakten ställer krav på snabb etablering av ny permanent skolkapacitet på Krone-
torpsområdet, men också på tillfälliga lösningar på Kronetorp redan 2020 till dess att skolan är färdig-
ställd. En skola som etableras tidigt kommer att verka för ett attraktivare boende i stadsdelen. Dessutom 
underlättas uppstarten av den nya skolan då skolledning och pedagoger kan rekryteras i ett tidigt skede i 
syfte att både driva den tillfälliga skolverksamheten och samtidigt inleda planeringen inför uppstart i den 
permanenta skolbyggnaden.

Idag har alla F-6 skolor, i både Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. Det innebär att skolorna 
fullt ut nyttjar alla klassrum. Den kapacitet som finns att tillgå är ett mindre antal platser i enskilda årskur-
ser.

För att undvika fördyrande kostnader för paviljongetablering behöver beställning, projektering och bygg-
nation hanteras skyndsamt.

Kostnaden för hela projektet är svårbedömt på grund av marknadspris och utformning, men bedöms vara 
ca 270 miljoner kronor.

___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet 

Yrkande
Margareta Abelsson (S) med instämmande av Johan Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum  Sida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige beställer en ny F-6 skola på Kronetorp för 600 elever med färdigstäl-
lande senast våren 2024.

att begära att kommunfullmäktige i investeringsplanen avsätter 270 miljoner kronor för byggnation under 
år 2022-2024.

___
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-02-18
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 2018:119—120, 2019:1, 3, 7—15, 18—19 samt 
bygglovsbeslut som ej överklagas

2. Protokoll från KSAU 2019-02-05
3. KS/2018:927

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna

4. KS/2018:780
Yttrande över Trafikförsörjningsprogran för Skåne 2020—2030 
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TJÄNSTESKRIVELSE
DATUM
2019-02-12

1

 

Kommunledningskontoret
Handläggare: Matilda Wennberg
Telefon: 040-625 60 48
E-post: matilda.wennberg@burlov.se

Kommunstyrelsen

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-02-18
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-01-29

2019-01-29

2019-01-29

2019-02-11

2019-02-11

2019-02-11

2019:31

2019:39

2019:55

2018:877

2018:814

2018:765

Julia Branting

2018:119 Delegationsbeslut om lönetillägg 2018-08-28 2018:591 Julia Branting

2018:120 Delegationsbeslut om lönetillägg 2018-08-28 2018:591 Julia Branting

2019:1 Avtalsförlängning snöröjning 2019-01-07 2017:478 Lars-Åke Ståhl

2019:3 Remissvar begagnande av offentlig 
plats

2019-01-14 2018:906 Ahrne Christians-
son

2019:7 Mottagningskvitto – föremål överläm-
nat från Bara härads hembygdsföre-
ning

2019-01-21 2019:9 Helena Sjölin

2019:8 Godkännande FFU Trafiksignaler 2019-01-21 2019:61 Lars-Åke Ståhl

2019:9 Antagande av lokala trafikföreskrifter 
på Bernstorpsvägen och Kvalitetsvä-
gen

2019-01-23 2019:66 Ahrne Christians-
son

2019:10 Omplacering av medel enligt gällande 
föreskrifter för medelförvaltning

2019-01-23 2019:68 Boris Blumenfeld

2019:11 Anhållan om medel för internleasing 
av saltbehållare till Kommunteknik 
(Kilvägen)

2019-01-23 2019:11 Boris Blumenfeld

2019:12 Ändring av avtal för bilplats 806 i ga-
rage kv. Trasten (Sockerbitstorget)

2019-01-24 2018:829 Lars-Åke Ståhl

2019:13 Fördelning av schablonersättning för 
perioden 2018 kv. 4

2018-12-31 2018:641 Boris Blumenfeld

2019:14 Godkännande av överlåtelse av arren-
deavtal Sunnanå 12:1 och Burlöv 13:1

2019-01-25 2019:84 Lars-Åke Ståhl

2019:15 Lönetillägg för fordonsansvarig för 
kommunledningsförvaltningens samt-
liga fordon

2019-01-14 2019:46 Lars-Åke Ståhl

2019:18 Upphandlingsrapport Kylanläggning 
Burlövs kommun

2019-01-22 2019:124 Johan Sjöberg
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BURLÖVS KOMMUN 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:19 Upphandlingsrapport Besiktningsorga-
nisation Nya Burlövsbadet

2019-02-06 2019:125 Johan Sjöberg
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv 09.00–11.00

Beslutande Lars Johnson (M)
Mats Lithner (L)
Rolf Hagmann (SD)
Katja Larsson (S)
Kent Wollmér (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Göran Hofstedt, verksamhetscontroller, § 14
Malin Fajersson, personalchef, § 15

Utses att justera Katja Larsson  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv 2019-02-11 Paragrafer
13-27

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Katja Larsson
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 13 Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid 
och plats

3

§ 14 Redovisning av resultatet från Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK)

4

§ 15 Lönerörelsen 2019 5

§ 16 Förutsättningar för förbud mot passiv insamling av peng-
ar

KS/2019:51-003 6

§ 17 Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018 KS/2018:311-026 7

§ 18 Arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018

KS/2018:318-026 8

§ 19 Riktlinjer avseende hot och våld mot förtroendevalda KS/2019:7-104 9

§ 20 Upphandling av grönyteskötsel KS/2019:65-339 10

§ 21 Svar till Kommunförbundet Skåne angående förslag på ny 
finansieringsmodell för beräkning av avgift för medlems-
kommunerna

KS/2018:920-106 11

§ 22 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommun-
styrelsens uppsikt över nämnderna

KS/2018:927-007 12

§ 23 E-förslag – Nytt övergångsställe Lyckö Äng KS/2018:860-512 13

§ 24 Ny F–6-skola på Kronetorp (UKN/2018:413) KS/2018:916-291 14

§ 25 Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–
2030 

KS/2018:780-512 15

§ 26 Förrättningar 16

§ 27 Nytt kommunhus i Burlövs kommun KS/2019:108-295 17
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 13
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Katja Larsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 11 februari 2019.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 14
Redovisning av resultatet från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anmoda nämnderna att redovisa analys och förslag till åtgärder avseende resultaten i KKiK, samt

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att göra ett relevant urval av resultat för analys.

___

Ärendebeskrivning
Verksamhetscontroller Göran Hofstedt redovisar resultatet från 2018 års jämförande undersökning Kom-
munens Kvalitet i Korthet (KKiK).

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 15
Lönerörelsen 2019

Beslut
Personalchef Malin Fajersson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om lönerörelsen 2019. 

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:51-003

§ 16
Förutsättningar för förbud mot passiv insamling av pengar

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger promemorian till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens promemoria 2019-01-22
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Vellinge kommun
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2018-12-17, mål nr 2149-18
Karta
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:311-026

§ 17
Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger arbetsmiljörapporten till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2018.

___

Beslutsunderlag
Arbetsmiljörapport 2018 för kommunledningskontoret, 2019-01-21
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:318-026

§ 18
Arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger arbetsmiljörapporten till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger arbetsmiljörapport för samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018.

___

Beslutsunderlag
Arbetsmiljörapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-01-23

867



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:7-104

§ 19
Riktlinjer avseende hot och våld mot förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa rutiner avseende hot och våld mot förtroendevalda enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
I samband med valet 2018 inbjöds förtroendevalda i Burlövs kommun till ett antal webb-konferenser 
anordnade av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I anknytning till dessa och i möte med kommunens 
styrgrupp mellan kommun och polis, fördes samtal om säkerheten för förtroendevalda. Det resulterade i 
att kommunledningskontoret fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på rutiner avseende hot och våld 
mot förtroendevalda i Burlövs kommun.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08
Bilaga 1 Rutiner – Hot och våld mot förtroendevalda
Bilaga 2 Checklista – Offentliga möten och sammanträden
Bilaga 3 Checklista – När en förtroendevald hotas eller förföljs 
Bilaga 4 Checklista – Hot och bombhot
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:65-339

§ 20
Upphandling av grönyteskötsel inklusive vinterväghållning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att upprätta förslag till underlag för upphandling av all kom-
munal grönyteskötsel inklusive vinterväghållning i Burlövs kommun.

Reservationer
Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S) och Kent Wollmér (S) till 
förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

___

Ärendebeskrivning

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag att låta utreda och upprätta underlag för att upp-
handla grönyteskötsel i kommunen. 

Yrkanden
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att uppdraget ska omfatta samtliga grönytor samt vinterväghåll-
ning.

Mats Lithner (L), med instämmande av Rolf Hagmann (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, 
med av Lars Johnson föreslagen ändring.

Katja Larsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekven-
serna av att lägga ut grönyteskötsel på entreprenad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Katja Larssons yrkande mot eget förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med det egna förslaget.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:920-106

§ 21
Svar till Kommunförbundet Skåne angående förslag på ny finansieringsmodell 
för beräkning av avgift för medlemskommunerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att säga NEJ till en ny finansieringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne, 

att föreslå att en inriktning för kommunförbundet Skåne ska vara att arbeta för en effektivisering av verk-
samheten motsvarande 3–5 % årligen, samt

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa samarbetsformer.

___

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne beslutade den 7 december 2018 att godkänna förslaget till ny finansieringsmo-
dell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. Därefter skickades förslaget ut till 
medlemskommunerna för behandling. Samtliga 33 medlemskommuner måste tillstyrka förslaget för att 
en ny grund för årsavgift ska börja gälla, enligt förslaget från och med budgetåret 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att säga NEJ till förslaget om en ny finansie-
ringsmodell för medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne. Skälet för det, är att en årlig höjning av avgif-
ten grundad på Sveriges Kommuner och Landstings prisindex, inte kan godkännas.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21
Bil. 1 Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne
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KS/2018:927-007

§ 22
Yttrande över revisionsrapport ‒ Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till revisionen avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag. 

___

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna i kommunen. Revisorernas samman-
fattande bedömning av granskningen är att uppsiktsarbetet i huvudsak bedrivs utifrån kommunallagens 
krav och intentioner. Granskningen visar även att uppsikten i stor grad är tillräcklig och ändamålsenlig. 
Synpunkter framförs däremot på IT-driftsnämnden, där granskningen visar att uppföljning och återrap-
portering inte fungerar. Revisorerna noterar dock att kommunstyrelsen initierat åtgärder för att kvalitets-
säkra det.

Granskningen genomfördes under hösten 2018 och revisorerna begär svar från kommunstyrelsen om 
vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån deras rekommendationer. 

Revisorernas rekommendationer:
1. I kommunens budget även ange målen för löneservicenämnden
2. Verka för att återrapporteringen från IT-driftsnämnden fungerar på ett ändamålsenligt sätt och fort-

sätta med att försöka stärka uppsiktsarbetet över IT-driftsnämnden

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till yttrande.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen 2019-01-14
Bilaga 1. Rapport från KPMG, ”Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna”
Bilaga 2. Missiv kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
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KS/2018:860-512

§ 23
E-förslag – Nytt övergångsställe Lyckö Äng

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

___

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

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

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

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

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

Förslag
Mats Lithner (L) föreslår att bilister ska ha väjningsplikt gentemot korsande cyklister (cykelöverfart).

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Bilaga 1 medborgarförslaget
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KS/2018:916-291

§ 24
Ny F–6-skola på Kronetorp

Beslut
att projektering av F–6-skola i Åkarp ej ska påbörjas och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 
2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram system-
handlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige ska beställa 
en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, samt avsätta 270 
mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, § 166, åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny skola/förskola i Åkarp. 
Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga 
en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för 
arkeologisk utredning av området. Utredningen är utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar förvaltningen 
att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senarelägges, och att fullmäktige istället anslår 13 mnkr 
för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i Kronetorpstaden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
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KS/2018:780-512

§ 25
Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att till Region Skåne avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och har det totala ansvaret för kollektivtrafiken. 
De fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Region Skåne har tagit fram ett 
förslag till nytt program, Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 som nu är ute på remiss.

Regionen har ett antal frågor som de vill ska besvaras i remissyttrandena. Kommunledningsförvaltningens 
föreslår i sitt förslag till yttrande bland annat att kommunen ska yttra sig enligt följande:

Burlövs kommun anser att Burlövs station bör lyftas fram som en pendlarstation på ett tydligare sätt i 
handlingarna. Kommunen ifrågasätter att antalet turer per timme i högtrafik enligt Tågstrategiskt under-
lag för perioden 2020–2050 kommer att minska för Burlöv under perioden 2029 till 2034. Det har heller 
inte förts någon diskussion om varför Öresundspendeln inte har några planerade stopp på pendlarstatio-
nen. Kommunen yrkar att Öresundspendeln ska stanna även i Burlöv. Burlövs kommun ser positivt på att 
Lommabanan får persontrafik och nya stationer. Burlövs kommun yrkar på att även Arlövs station (Rinne-
bäck) på Lommabanan ska beskrivas som en framtida station. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Förslag till yttrande
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030
Bilaga 3 Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne
Bilaga 4 Stråkanalys busstrafiken
Bilaga 5 Bytespunkter och tillgänglighetsanpassning
Bilaga 6 Kommersiell trafik
Bilaga 7 Kommersiellt erbjudande Skåne
Bilaga 8 Trafikavtal Skånetrafiken
Bilaga 9 Trafik i Region Skånes regi
Bilaga 10 Tågstrategiskt underlag
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§ 26
Förrättningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att deltagande får ske och ersättning enligt arvodesreglerna får utgå för följande förrättningar: 

a) Kvalitetsmässan 2019, inklusive bankett men ej invigningsgala, arrangörer: Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling, Gö-
teborg den 12‒14 november 2019 – deltagare: ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsut-
skott 

___
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KS/2019:108-295

§ 27
Nytt kommunhus i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inleda planering för ett nytt kommunhus i Burlövs kom-
mun, inklusive utredning av funktion, omfattning och förslag till placering.

___

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet med en eventu-
ell förhyrning av administrativa lokaler vid Sockerbitstorget i Arlöv.

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

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

YTTRANDE

DATUM

2019-01-21 

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:927-007 

Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
  
   

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
Kommunstyrelsen välkomnade den granskning som hösten 2018 genomfördes av kommunsty-
relsens uppsikt över nämnderna. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att uppföljning och 
återrapportering från IT-nämnden behöver stärkas. 

Åtgärder som initierats är att protokoll från samtliga nämnder framöver kommer att delges 
kommunstyrelsen, som ett led i att kvalitetsutveckla uppföljning och återrapportering till kom-
munstyrelsen. Ytterligare ett led i utvecklingsarbetet är den översyn av nuvarande ekonomimo-
dell som inletts.

Synpunkten på att mål för löneservicenämnden ska anges i budgeten medför att löneservice-
nämnden under 2019 omfattas av kommunstyrelsens mål inom samtliga fyra målområden.

Lars Johnson
Kommunstyrelsens ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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2019-01-27 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:780-512 

Kommunstyrelsen Region Skåne
  
   

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram för Skåne 
2020–2030
Ert dnr: 1801945

Burlövs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020–2030, och överlämnar följande yttrande. Rubrikerna avser de frågor som missivet 
anger att Region Skåne önskar svar på.

Beskrivs kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling på ett relevant sätt?
Burlövs kommun anser att kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling beskrivs på ett relevant 
sätt där trafikförsörjningen är av yttersta vikt för boende, arbete och utbildning.

Är de ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla 
kollektivtrafiken i Skåne?
Mål och ställningstaganden skulle i vissa fall behöva tydliggöras. Exempelvis gällande målen för 
färdmedelsfördelningen där diagrammen tycks ha fått fel siffror. Det anges att biltrafiken behö-
ver minska samtidigt som andelen resor med kollektiva färdmedel samt med cykel och till fots 
behöver öka. I den redovisade målsättningen ökar dock inte andelen gående. Målet för klimat-
påverkan är inte heller ordentligt redovisat då det står ”Växthusgasutsläpp från bränsleanvänd-
ning i kollektivtrafiken mätt i gram CO2ekvivalent personkilometer ska minska med X procent…”.

Ställningstagandena i programmet är överlag bra. Att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande 
har varit en utgångspunkt för Burlövs kommun i arbetet med översiktsplanen och tätortsutbygg-
nad och förtätning sker i goda kollektivtrafiknära lägen. Burlövs kommun vill lyfta fram behovet 
av ett ”hela-resan-perspektiv” där bland annat gång- och cykelstråk till stationer och hållplatser, 
bra parkeringslösningar och anpassningar till nya transportmedel och system är betydelsefullt. 

Är beskrivningarna av ställningstagandena tydliga och relevant?
Beskrivningarna av ställningstagandena är relevanta men den övergripande nivån gör att det 
kan vara svårt att veta vad de innebär i praktiken.

Är riktlinjerna som gjorts tillräckligt tydliga för att förstå hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas?
Något som skulle kunna bli tydligare gällande riktlinjerna är vad som gäller angående kommu-
nalt tillköp av trafik. Var går gränsen för vad Region Skåne svarar för och vad kommunens önske-
mål är om linjedragningar och hållplatser. Burlövs kommun har goda kopplingar till Malmö och 
Lund men kopplingarna till de mindre orterna i närområdet och mellan den norra och södra 
delen av kommunen är i flera fall omständliga.
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Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande planering?
En kontinuerlig dialog mellan Region Skåne, Skånetrafiken och kommunerna är viktig för att ska-
pa så goda förutsättningar som möjligt för kollektivtrafiken. För Burlövs del är stöttning och 
samarbetet kring den nya pendlarstationen med ett utökat utbud av tågturer/timme och med 
flera busslinjer som ska kopplas till stationen avgörande för planering och genomförande av 
Kronetorpstaden och ny bebyggelse kring stationen. Burlövs kommun ser gärna att Region Skå-
ne även stöttar kommunerna i exempelvis arbetet med tillgänglighetsanpassningar och Mobility 
Management. Det kan exempelvis handla om samordning, utbildning, tydliga riktlinjer och mal-
lar.

Har ni några övergripande synpunkter på Trafikförsörjningsprogrammets 
innehåll och uppbyggnad?
Burlövs kommun anser att Burlövs station bör lyftas fram som en pendlarstation på ett tydligare 
sätt i handlingarna. Stationen har inte bara betydelse för kommunen utan även för regionen i 
stort. Kommunen ifrågasätter att antalet turer/timme i högtrafik enligt Tågstrategiskt underlag 
för perioden 2020–2050 kommer att minska för Burlöv under perioden 2029 till 2034. Kommu-
nen har utbyggnadsplaner både runt stationen och i Kronetorpstaden vilket kommer att utgöra 
ett växande reseunderlag. Det har heller inte förts någon diskussion om varför Öresundspen-
deln inte har några planerade stopp på pendlarstationen. Kommunen yrkar att Öresundspen-
deln ska stanna även i Burlöv.

Burlövs kommun ser positivt på att Lommabanan får persontrafik och nya stationer. Burlövs 
kommun yrkar på att även Arlövs station (Rinnebäck) på Lommabanan ska beskrivas som en 
framtida station. Arlövs station finns idag inte med i Lommabanan etapp 1 och 2. I en etapp 3 
bör även Arlövs station vara aktuell. Burlövs kommun vill framhålla vikten av att planering och 
tekniska åtgärder ska göras så att en station i Arlöv är möjlig och inte fördyras i onödan.

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-02-18
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:16
Protokoll direktionen Räddningstjänst Syd 2019-01-10

2. KS/2019:95
Protokoll styrelsemöte Finsam 2019-01-15

3. KS/2019:104
Medlemsinformation från Kommunförbundet Skåne 2019-01-30

4. KS/2019:114
Information från Länsstyrelsen Skåne om Ett jämställt Skåne 2019-02-06

5. KS/2019:105
Dataskyddsombudens verksamhetsberättelse 2018
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( 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2019 FINSA 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLÖV-STAFFANSTORP 

Plats: 

Tid: 

Närvarande ledamöter 

Övriga närvarande 

Anmält förhinder 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Anslags bevis 
Nämnd/styrelse 
Sammanträdesdatum 

Medborgarhuset, Burlövs kommun 

09:00 

Maria Hemåker Apell, ordförande Staffanstorps kommun 

Sara Vestering, vice ordför. Burlövs kommun 

Eva Mo-Viktorsson Försäkringskassan 

Jakob Svensson Arbetsförmedlingen 
Torbjörn Lövendahl Staffanstorps kommun 

Owe Håkansson Burlövs kommun 

Maria Bellinger (förbundschef) Samordni ngsförbundet 

Annsofie Thuresson Region Skåne 

Ulrica Thell Mijdema Försäkringskassan 

Carina Dilton Region Skåne 

Lena J eppsson Arbetsförmedlingen 

Protokoll ska vara justerat senast den 29:e januari 2019 

Paragrafer § 1 - § 16 

Maria Bel !inge 

Maria Hemåker ell ~ 
~V~ktft0fl 

Eva Mo Viktorsson 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
2019-01 -~ \S 

Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet 

2019-l')q,. ~ -i:, I• le, 
2019-02-12 
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, 
Torget 1, Staffanstorp 
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Dagordning 

§ 1 Inledning och val av ordförande samt vice ordförande 

Förbundschefen hälsar den nya styrelsen välkommen samt ger en kort bakgrundsbeskrivning 
av ordförandeskapet historiskt i förbundet. 

amordningsförbundet beslutar 
att Maria Hemåker Apell väljs till ordförande för verksamhetsåret 2019 
att Sara Vestering väljs till vice ordförande för verksamhetsåret 2019 
att posterna ordförande och vice ordförande växlar på årsbasis mellan de valda 
representanterna med start 2020. 

§2 Mötet öppnas och presentationsrunda 

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentationsrunda av ledamöterna. 

§3 Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet be lutar 
att godkänna dagordningen. 

§ 4 Protokoll och protokollj ustcring 

Samordningsförbundet beslutar 
att utse Maria Bellinger till att föra protokoll. 
att utse Eva Mo Viktorsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
Protokollet ska vara justerat senast den 29:e januari 2019. 

§ 5 Protokoll från föregående möte 

amordningsförbundet beslutar 
att lägga det justerade protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

§6 Introduktion om Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 

Förbundschefen ger en introduktion till finansiell samordning utifrån lagstiftning, 
förbundsordning samt verksamhetsmål. I presentationen beskrivs vision, pågående insatser, 
medelstilldelning samt hur parterna kan ansöka om medel. Presentationen mailas ut. 

Diskussion förs kring bakgrunden till insatsen Resurs Burlöv samt dess framtid med 
anledning av att projekttiden avslutas juni 2019. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 7 Firmatecknare, delegation och attest 

Presentation av föreslagen modell för firmatecknare, delegation och attest. 

Sarnordningsförbundel beslutar 
att anta firmatecknare, delegationsordning samt attest enligt förslag. 
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§ 8 lntroduktionsutbildning 8/2 2019 kll0-16.30 

Information om introduktionsutbildning och att anmälan behöver ske snarast. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 9 Mötestider 2019 

Presentation av föreslagna mötestider för kommande styrelsemöten 2019. 

Datum 
12 februari 
19 mars 
4 juni 
24 september 
19 november 

Klockslag 
09-12 
09-12 
09-12 
09-12 
09-12 

Årsredovisning 

Delårsrapport 
Verksamhetsplan/B udget 

Slutrevision - 12 april 2019 kl. 14:00 i Staffanstorp 

Samordningsförbundet beslutar 
att fastslå mötestiderna för styrelsen 2019 enligt förslag. 

§ 10 Verksamhetsplan och budget 2019 

Kortfattad information om den verksamhetsplan och budget som styrelsen antog i november 
2018. Verksamhetsplan och budget har i sin helhet mailats ut till styrelsen inför mötet och 
finns även på förbundets hemsida. 

Styrelsen diskuterar digitalisering och sekretess som viktiga områden kring samverkan och att 
den lokala behovsanalysen som förbundet har tagit fram är ett verktyg som kan användas i 
samverkan. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 11 Aktuella rapporter från insatser och verksamhet 

Från bidrag till arbete (Resurs Burlöv) - 6 mån kvar av finansiering till kommun och 12 
mån kvar till AF. Möte inplanerat 23/1 för projektgrupp och styrning. Diskussion om 
implementering. År 3 är det 7 i anställning och 9 personer i arbetsträning. 6 personer kvar år 2 

Samverkansakademin - Förslag på ny samverkansserie kring case och gemensamt arbete. 

Arbete och förberedelser pågår, planerad start i vår. 

Nollplacerade - Insats i gång och metoden används i båda kommunerna och ha bidragit till 

fler ärenden hos FK och mer aktivering hos klientgruppen. Omorganisering hos parterna har 
fördröjt implementering och kan komma att påverka. Arbetar aktivt gentemot vården just nu. 

Insam - Ca 200 pers i utbildning. 3 vägledningsgrupper varav 13 kommuninvånare av 65. 
PTSD-behandling i gång och 3 av 16 från kommunerna. 
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Mariamottagning - Börjat ta emot patienter. Haft informationsmöte ute hos Burlövs 
kommun. Invigningen 18 jan kl. 13 :00, Sara Vestering representerar förbundet. Har tagit 
emot 3 av 66 nya remisser från Burlöv under okt-dec 

Konferens/Frukostmöte - Staffanstorp avvaktar med mötet till september. Öppet för förslag 

till vårens frukostmöte. Förbundschefen har tankar kring hälsofrämjande insatser kring 
psykisk ohälsa. 

Styrelsen diskuterar återigen insatsen resurs Burlöv och enas i att projektledaren för insatsen 
ska bjudas in till nästa styrelsemöte. 

Samordningsförbundet beslutar 
att bjuda in projektledaren för resurs Burlövs till kommande styrelsemöte. 
att informationen läggs till handlingarna. 

§ 12 Nationell konferens 26-27/3 

Diskussion om hur många platser förbundet ska finansiera deltagande för vid den nationella 
konferensen. 

Samordningsförbundet beslutar 
att förbundschef samt ordförande och vice ordförande beviijas finansiering för att deltaga på 
konferensen. 

§ 13 Ägarsamråd 

Kort presentation av den information som har återgetts till ägarna samt kommentarer från 
parterna som deltagit på mötet. 

Diskussion om att styrelsen hade haft andra förväntningar på mötet än dess utfall och att 
upplägg och förberedelser är viktigt inför kommande möten. Framtida möten bör mer ha 
karaktär av medlemssamråd/medlemsdiskussioner. Parterna har olika förankring i ägarledet 
och det är även viktigt att rätt personer bjuds in. Diskussion förs även kring när i tid nästa 
möte bör ske samt hur dess upplägg bör vara. 

Samordningsförbundet beslutar 
att AU far i uppdrag att arbeta fram ett förslag kring kommande medlemssamråd och tidpunkt 
till kommande möte. 

§ 14 Utökad medclstilldelning 

Föredragning om nuvarande medelstilldelning och möjlig statlig medelstilldelning utifrån 
fördelningsmodell. Frågan var även uppe på diskussion vid ägarsamråd och förbundet 
behöver följa budgetprocessen hos parterna för att kunna äska om mera medel till förbundet. 

Samordningsförbundet beslutar 
att äska om ytterligare medel till förbundet 
medelstilldelningen. 

linje med förslaget från den statliga 
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§ 15 Övriga fr gor 

Diskussion om vem/vilka som ska bjudas in till kommande styrelsemöte. Förslag är att träffa 
en styrelse från ett annat förbund för inspiration och erfarenhetsutbyte. Diskussion om 
upplägg och förberedelser inför ett sådant eventuellt möte. 

Arbetsförmedlingen ställer även en förfrågan gällande sekretess, regelverk och samordning 
vid uppstart av insatser samt projekt och att vardera myndighet lägger ett stort antal 
mantalstimmar vid uppstart av diverse insatser. Skulle samordningsförbunden t.ex. kunna ha 
en stöttande funktion i dessa processer. Förbundschefen tar med sig frågeställningen. 

Sarnordningsförbundet beslutar 
att AU får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på upplägg kring inbjudan till annat 
förbund/styrelse. 

§ 16 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat. 

Nästa möte är i Staffanstorp den 12 februari kl. 9:00. 
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Från: Matilda Wennberg
Till: Matilda Wennberg
Ärende: VB: Medlemsinformation från Kommunförbundet Skåne
Datum: den 1 februari 2019 15:39:54

From: Magnus Nurmi <magnus.nurmi@kfsk.se>
Sent: Wednesday, January 30, 2019 5:21:15 PM
Cc: Kent Mårtensson; Monica Holmqvist; Magnus Nurmi
Subject: Medlemsinformation från Kommunförbundet Skåne
 
Till                                                                                                                               
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande
Kommundirektör/ chef
Kommunkansli
 
 
 
Kommunförbundet Skånes presidium har den 29 januari 2019 inlett dialog med Staffanstorps
kommuns presidium gällande att kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2019 lyft frågan om
ett eventuellt utträde ur Kommunförbundet Skåne.
 
Ett underlag som beskriver exempel på konsekvenser för Staffanstorps kommun samt för övriga
medlemskommuner vid ett eventuellt utträde av Staffanstorps kommun, har idag överlämnats till
Staffanstorps kommuns presidium.
 
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott sammanträdde igår och behandlade frågan med tonvikt på
hur vi säkerställer förbundets nytta för våra medlemmar. Frågan behandlas igen vid nästa
styrelsesammanträde.
 
Arbetsutskottet önskade att kansliet återigen går ut med erbjudande till medlemskommunerna att ta
mot besök i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige med syfte att få information om
Kommunförbundet Skånes verksamhet. Inbjudan kommer att på nytt gå ut till alla
medlemskommuner, även till de som besöktes under 2018.
 
Vi hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog med Staffanstorps kommun och återkommer med mer
information efter att styrelsen sammanträder den 15 februari.
 

 
 
Kent Mårtensson
Ordförande
Kommunförbundet Skåne
 
Vid frågor kontakta:
Ordförande Kent Mårtensson 0732 – 61 27 11
Förbundsdirektör Monica Holmqvist 0728 – 85 47 31
Kommunikationschef Magnus Nurmi 0728 – 85 47 26
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ett jämställt skåne till kommunerNY_v03.docx 

Om Ett jämställt Skåne  

Länsstyrelsen Skåne har kontaktats av ett par kommuner som ställt frågor om att 

studieförbundet Ibn Rushd blivit medlem i Ett jämställt Skåne. Med anledning av de frågor 

vi fått vill jag klargöra hur Länsstyrelsen arbetar med Ett jämställt Skåne och vårt 

ställningstagande i den här frågan.  

Ett jämställt Skåne är en länsgemensam strategi för att uppnå de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, framtagen av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne. Att 

ansluta sig till strategin innebär att ta ett aktivt beslut att arbeta för att uppnå de nationella 

jämställdhetspolitiska målen. 

Ett jämställt Skåne har idag 78 medlemmar. Antalet anslutna har mer än fördubblats det 

senaste året och många kommuner och aktörer som polisförbundet, Massive 

Entertainment, Malmö och Lunds universitet är med. Liksom flera mindre organisationer – 

en grundidé är att arbeta med jämställdhet på alla nivåer i samhället. Medlemmar får 

möjlighet att kvalitetssäkra sitt jämställdhetsarbete i forskning och beprövad erfarenhet, 

genom utbildning och samarbete. Vi bjuder in till fyra nätverksträffar om året, exempelvis 

har vi i mars en konferens med välrenommerade forskare. Ett jämställt Skåne förmedlar 

inga finansiella medel eller stöd. 

Ibn Rushd anslöt sig den 28 augusti 2018. Vissa gör gällande att detta studieförbund har en 

koppling till Muslimska brödraskapet, något som förnekas av Ibn Rushd. Länsstyrelsen Skåne 

är en statlig myndighet med regeringsuppdrag inom såväl demokrati som mänskliga 

rättigheter. I Ett jämställt Skåne finns en demokratiklausul, där vi förbehåller oss rätten att 

neka anslutningar som inte uppfyller de statliga demokrativillkoren. När det gäller 

studieförbund följer vi bedömningen från Folkbildningsrådet som har uppdraget att fördela 

statens medel till studieförbund. Folkbildningsrådet gör just nu en granskning av Ibn Rushd, 

på studieförbundets egen begäran. Vi kommer att följa rekommendationerna i granskningen 

som väntas bli klar i maj. 

Hör gärna av dig till våra sakkunniga om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar 

Ola Melin 

Länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne 
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Dataskyddsombudens verksamhetsberättelse 2018

Bakgrund och organisation
EU beslutade våren 2016 att införa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den trädde i kraft 
den 25 maj 2018. Under perioden mellan införandet och ikraftträdandet av dataskyddsförord-
ningen genomfördes endast ett begränsat förberedelsearbete i kommunen. 

Burlövs kommun valde att utse ett dataskyddsombud (DSO) per nämnd. Under april och maj 
2018 utsågs fyra medarbetare till dataskyddsombud. 

Då inga rutiner eller riktlinjer inom GDPR-området fanns när dataskyddsombuden tillträdde, be-
slutade dataskyddsombuden att bilda en grupp för det gemensamma arbetet (DSO-grupp). På 
så sätt fanns det möjlighet till ett likvärdigt förhållningssätt i kommunen. 

Dataskyddsombuden har träffats regelbundet, en gång per vecka, och då har DSO-gruppen bl.a. 
tagit fram stöddokument och underlag för rutiner och riktlinjer. Dataskyddsombuden har även 
genomfört informationsinsatser t.ex. informationsbrev och bjudit in till informationsmöten och 
gett råd och stöd till verksamheterna. 

Kommunen har även en samordnare centralt som stöd och som en länk till ledningsgruppen. 
Samordnaren har tagit fram vissa rutiner och texter till kommunens webbplats och förhands-
granskar alla förslag på rutiner och styrdokument innan de antas. Dataskyddsombuden har träf-
fat samordnaren regelbundet under året (12 tillfällen), mer frekvent inför införandet av EU:s 
dataskyddsförordning och därefter cirka en gång per månad. 

För att nå ut i hela organisationen har DSO-gruppen bett om att verksamheten ska utse kontakt-
personer, som tillsammans med cheferna ska driva GDPR-arbetet i verksamheterna. 

Information och utbildning
Dataskyddsombuden har gått en grundutbildning, 2 dagar, för dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet för utbildnings- och kulturnämnden har även gått en endagarskurs med in-
riktning mot skola och dataskyddsombudet för miljö- och byggnämnden har gått ytterligare en 
generell endagarskurs om dataskyddsförordningen.

Under året 2018 har medarbetare erbjudits följande informationsinsatser:

 Dataskyddsombuden skickat ut sex nummer av nyhetsbrevet ”Dataskyddsombudet in-
formerar”. Dessa har endast skickats per mejl men kommer även att läggas ut på Insi-
dan.
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 I maj hölls en information till verksamheternas kontaktpersoner och chefer.
 I oktober erbjöds samtliga anställda att delta vid ett informationstillfälle om EU:s data-

skyddsförordning. Dataskyddsombuden genomförde informationsträffen vid två olika 
tillfällen och sammantaget deltog ca 150 medarbetare. Informationen kommer att åter-
komma varje år.

 Kommunens ledningsgrupp har beslutat att all personal ska genomföra en e-utbildning 
om EU:s dataskyddsförordning. Utbildningen distribuerades till samtliga medarbetare 
och förtroendevalda. Den 1 februari 2019 hade följande fullgjort utbildningen.

o Tjänstemän som lyder under Kommunstyrelsen 85,2 % (av 99 personer)
o Miljö och byggavdelningen 90,9 % (av 11 personer)
o Socialförvaltningen 49,5 % (av 685 personer)
o Utbildnings- och kulturförvaltningen 60,5 % (av 939 personer)
o Förtroendevalda 10,6 % (av 94 personer)

 Det har även genomförts ett antal nämndspecifika informationstillfällen om dataskydds-
omförordningen.

Reflektion: Sammanlagt har 55,5% av medarbetarna och de förtroendevalda gjort e- utbildning-
en. En anledning till den låga siffran är antagligen att medarbetare och förtroendevalda som slu-
tat och som inte gjort utbildningen finns kvar i modulen. En annan anledning kan vara att chefen 
har bedömt att medarbetaren inte har kontakt med personuppgifter och därmed inte behöver 
göra utbildningen. Dataskyddsombuden vill dock poängtera att vi bedömer att alla medarbetare 
i större eller mindre omfattning kommer i kontakt med personuppgifter och därmed behöver al-
la medarbetare ha en grundläggande utbildning om dataskyddsförordningen.

 För att få en korrekt bild över hur det egentligen ser ut är det av vikt att dataskyddsombudet 
får kännedom om medarbetare som börjar och slutar eller om medarbetare av någon annan an-
ledning inte ska göra utbildningen. Det är också viktigt utifrån dataskyddsförordningens krav på 
uppgiftsminimering att inaktuella uppgifter tas bort från systemet. Framförallt är det också vik-
tigt att chefer påminner sina medarbetare om att utbildningen ska göras.

Riktlinjer och rutiner
Följande rutiner och riktlinjer har tagits fram under 2018:

 Samtycke – blankett, checklista och rutin
 Rapportering av personuppgiftsincident – rutin och rapporteringsmall
 Personuppgiftsbiträdesavtal – rutin, checklista och blankett
 Registrerades rättigheter – processbeskrivning
 Rutin för personuppgiftsbehandling i e-post
 Mall för information till registrerade (om uppgifter hämtas från registrerade själv re-

spektive om uppgifterna hämtas från någon annan)
 Lathund för införskaffande av nya system och appar

Reflektion: Vi kan konstatera att även om dokumenten finns, är de i dagsläget inte helt imple-
menterade i verksamheterna. Här måste personuppgiftsansvarige vidta åtgärder genom att t.ex. 
utbilda och medvetandegöra medarbetare om kommunens rutiner samt se över organisationen 
för arbetet med EU:s dataskyddsförordning i kommunen.
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Register över personuppgiftsbehandlingar
Burlövs kommun har beslutat att använda programmet iFacts för att registrera nämndernas 
personuppgiftsbehandlingar. Efter att verksamheten lagt in en personuppgiftsbehandling i re-
gistret ska dataskyddsombuden granska behandlingen.

Reflektion: Endast ett begränsat antal personuppgiftsbehandlingar har inkommit till dataskydds-
ombuden för granskning. Det betyder att kommunen i dagsläget inte uppfyller EU:s dataskydds-
förordnings krav på register över behandlingar (artikel 30). Det är av vikt att detta arbete priori-
teras av personuppgiftsansvarig. 

Av de personuppgiftsbehandlingar som inkommit till dataskyddsombuden har endast ett be-
gränsat antal granskats. Den främsta orsaken till detta kan hänföras till att dataskyddsombuden 
har en mycket begränsad tid för uppdraget och den tillgängliga tiden har främst rutiner, riktlin-
jer och information prioriterats.

Personuppgiftsincidenter
Rapporteringen av personuppgiftsincidenter består av tre delar. Varje medarbetare ansvarar för 
att rapportera de personuppgiftsincidenter som hen upptäcker (del 1). Varje nämnd har utsett 
delegater som ska besluta om huruvida incidenten ska anmälas till Datainspektionen (del 2) och 
därefter ska en uppföljning göras (del 3). 

Reflektion: Endast ett fåtal incidenter har anmälts på det sätt som rutinen föreskriver. Utifrån de 
frågor som dataskyddsombuden får från verksamheterna tyder det på att det finns många fler 
personuppgiftsincidenter i verksamheten än vad som rapporteras. Vidare kan DSO konstatera 
att rutinen inte följs då incidentrapporterna sällan når DSO. 

Dataskyddsombuden vill här poängtera till personuppgiftsansvarig vikten av att personuppgifts-
incidenter rapporteras. Det är en förutsättning för en god samverkan med tillsynsmyndigheten 
(Datainspektionen). Vid en eventuell granskning kan personuppgiftsincidenter där personupp-
giftsansvarig underlåtit att rapportera incidenten (internt och/eller till Datainspektionen) ge en 
betydligt högre sanktionsavgift. 

Resurser och ekonomiska förutsättningar
Dataskyddsombuden har sina uppdrag som dataskyddsombud inom befintliga tjänster och upp-
drag.  Likaså har ansvaret för implementeringsarbetet lagts på respektive chef. Det är inte avsatt 
några centrala resurser hos de personuppgiftsansvariga för att samordna och driva implemente-
ringsprocessen av dataskyddsförordningen. 

Äskandet om medel för införande av dataskyddsförordningen i kommunen som lades inför bud-
get 2019 vann inte bifall. 

Reflektion: 

Dataskyddsombud

I artikel 38 framgår det att dataskyddsombudet ska tillhandahållas de resurser som krävs för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan konstatera att detta brister då den personuppgiftsansvarige 
inte har avsatt tid för dataskyddsombuden att fullgöra sina uppdrag. 
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I skäl 97 i dataskyddförordningen lyfts också dataskyddsombudets oberoende ställning fram. I 
och med att dataskyddsombuden inte har en egen budget finns ingen möjlighet att självständigt 
prioritera utbildningar och andra insatser som bedöms vara nödvändiga. Detta är också en brist.

Burlövs kommun - verksamheter

De datasystem som kommunen använder idag är inte helt kartlagda och därmed inte heller GD-
PR-säkrade. För att kunna göra detta krävs resurser. För att leva upp till EU-dataskyddsförord-
ning kan system behöva ytterligare säkerhetsskydd.

Vi ser ett behov av resurser för den personuppgiftsansvariges implementering av EU:s data-
skyddsförordning inom kommunens samtliga verksamheter så att kommunen kan leva upp till 
kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsombudens slutreflektion
Arbetet under året har gått sakta men säkert framåt. De flesta rutiner och riktlinjer finns idag på 
plats men det krävs ett fortsatt arbete för att det ska landa i och ner i organisationen. Det sak-
nas dock fortfarande rutiner och underlag för konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt 
artikel 35. Vi kan inte heller se att några konsekvensbedömningar har gjorts i verksamheterna.

En förklaring till att alla rutiner och styrdokument inte är förankrade ännu är att Burlövs kom-
mun började arbetet med införandet av EU:s dataskyddsförordning i princip när den började att 
gälla i maj 2018. Då skulle allt egentligen redan varit på plats. En annan förklaring är också de 
begränsade resurser som kommunen lagt på implementeringen.

Dataskyddsombuden har upplevt att det funnits oklarheter från medarbetare gällande deras 
förväntningar på dataskyddsombudets uppdrag. Medarbetare har haft förväntningar på att 
dataskyddsombuden ska anta en drivande roll i implementeringsarbetet, när datasskyddsombu-
den i själva verket har en i huvudsak granskande roll enligt förordningen. 

I artikel 38 punkt 1 står att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid ska delta i alla 
frågor som rör skyddet av personuppgifter. Detta innebär att dataskyddsombudet ska bjudas in 
vid t.ex. upphandlingar av nya system som behandlar personuppgifter. Vi kan konstatera att 
detta inte fungerar och dataskyddsombuden har inte involverats. 

I dagsläget finns ingen organisation och samverkan kring dataskyddsarbetet. I detta arbete bor-
de, förutom dataskyddsombud, kompetenser inom informationssäkerhet, IT och juridik samver-
ka då ingen av dataskyddsombuden har denna bakgrund. Vi ser ett stort behov av att en sådan 
samverkan kommer till stånd.

Anna Bonnevier, dataskyddsombud för kommunstyrelsen, revisionen, löneservicenämnden och 
valnämnden.

Carina Malmborg, dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden 

Jonatan Rix, dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden

Liselott Svensson, dataskyddsombud för socialnämnden
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