
BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunstyrelsen

Plats: Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv
Tid: 2019-01-07 kl. 18:00

Kommunstyrelsens konstituerande sammanträde
Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste 
kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon 040-625 63 87 eller via e-post till charlot-
ta.wemme@burlov.se.

Lars Johnson
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Sekreterare

Föredragningslista
Val av justerande: Katja Larsson  
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5 Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter KS/2018:782-049

6 Delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:704-002
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10 E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp KS/2018:557-312

11 Delgivningar

12 Delegationsbeslut

13 Kommundirektören informerar
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:771-049

§ 156
Firmatecknare 2019

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till firmatecknare för år 2019.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden 2019-01-01–2019-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare:

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

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

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

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses ekonomichef Boris 
Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasignation av vederbörande 
handläggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses ekonomichef 
Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasignation av ekonom 
Sabina Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör 
Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy 
utses ekonomichef Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontra-
signation av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande 
samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redo-
visningschef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för sig med kontrasig-
nation av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör There-
se Rosenfors.

Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämnder och 
styrelser) utses vaktmästare Anders Tegel, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommunvägledare Elisa-

2



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

beth Nilsson, kommunvägledare Christina Lindgren, kommunvägledare Agnes Wemme och kommunväg-
ledare Eva Broström var för sig.

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

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

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

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-12-18

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:771-049

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

  

Utseende av firmatecknare 2019

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till firmatecknare för år 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att för tiden 2019-01-01–2019-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande fir-
matecknare:

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

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

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

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses ekonomi-
chef Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasigna-
tion av vederbörande handläggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses ekono-
michef Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasig-
nation av ekonom Sabina Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson 
eller ekonomiadministratör Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens 
finanspolicy utses ekonomichef Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som 
ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföre-
läggande samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses ekonomichef Boris 
Blumenfeld, redovisningschef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller 
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var för sig med kontrasignation av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson 
eller ekonomiadministratör Therese Rosenfors.

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

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

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

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

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Beslut i ärendet delges

Lagakraftbevis begärs av förvaltningsrätten efter beslut
Ekonomiavdelningen
Samtliga firmatecknare
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:782-049

§ 157
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens verk-
samheter. Den nu gällande och reviderade attestordningen antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 
2018, § 138. 

Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attestordning för 
varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. En ny mandatperiod för kommunstyrelsen in-
träder den 1 januari 2019. Nuvarande reviderade attestordning för kommunstyrelsens verksamheter 
gäller till och med den 7 januari då kommunstyrelsens konstituerande sammanträde äger rum. Förelig-
gande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter föreslås således gälla från dagen efter det sam-
manträdet, den 8 januari 2019

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta attestsförordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersättare för 
kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2019-01-08–2019-12-31 
i enlighet med upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av kom-
munstyrelsen 2018-10-29, samt

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

Beslutet föreslås justeras omedelbart.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-11-20

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:782-049

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

Kommunstyrelsen 

Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommun-styrel-
sens verksamheter. Den nu gällande och reviderade attestordningen antogs av kommun-styrel-
sen den 29 oktober 2018, § 138. 

Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attest-
ordning för varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. En ny mandatperiod för 
kommunstyrelsen inträder den 1 januari 2019. Nuvarande reviderade attestordning för kom-
munstyrelsens verksamheter gäller till och med den 7 januari då kommunstyrelsens konstitue-
rande sammanträde äger rum. Föreliggande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter 
föreslås således gälla från dagen efter det sammanträdet, den 8 januari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta attestsordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersät-
tare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2019-01-08–2019-12-31 
i enlighet med upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av 
kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 138, 

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

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

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

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

Beslutet föreslås justeras omedelbart.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN 2018-11-20 KS/2018:782-049 2/2

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonom Fredrik Stark deltagit
Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-11-20
Förslag till attestordning
Beslut i ärendet delges

Samtliga attestanter
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1/4
DIARIENUMMER
KS/20187:782-049

Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

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

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

KS/utbetalning nettolöner 16021 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneförskott 16101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/löneskuld 16102 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/avbetalning löneskuld 16103 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/fordran Migrationsverket 16608030 Lars-Åke Ståhl Fredrik Stark

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

KS/övriga kortfristiga fodringar 16609009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

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

KS/förutbetalda kostnader finans 17100009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

KS/preliminär skatt 27101 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

KS/införsel 27301 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

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

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

KS/avgifter koloniförening Rinnebäck 28906 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/ avgifter koloniförening Granbacken 28907 Lone Åkesson Ahrne Christiansson 

KS/diverse skulder finans 28201009 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

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

KS/övriga konton 1XXXX–2XXXX Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Kommundirektör

Kommunlednings-
förvaltning

3100 100XX Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin
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BURLÖVS KOMMUN KS/20187:782-049 2/4

Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

11000 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

12010 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

13010 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

13020 Charlotta Wemme Dehlin Malin Lövdahl

13030 Lars-Åke Ståhl Charlotta Wemme Dehlin

92030 Charlotta Wemme Dehlin Rickard Brinck

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Kanslichef

3200 92030 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Skydd och säker-
het

3210 27010 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27510 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

27520 Charlotta Wemme Dehlin Ann-Christin Hellström

Ekonomichef

Ekonomiavdelning 3300 92030 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

3310 92030 Amra Saranovic Boris Blumenfeld

HR-chef

HR-avdelning 3400 92030 Malin Fajersson Annika Fransson Behm

Lönechef

Löneavdelning 3410 92030 Annika Fransson Behm Malin Fajersson

Planchef

Planerings-
avdelning

3500 21510

21520

21530

92030

Kerstin Torseke Hulthén Gärda Sjöholm

Kommunikations-
chef

Kommunikations-
avdelning

3600 92030 Elisabeth Marcusson Jonas Hedlid

Utvecklingschef

Utvecklingsavdel-
ning

3700 22010

81030

92030

Julia Branting 

Julia Branting

Julia Branting

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld

Eva Blosfeld
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BURLÖVS KOMMUN KS/20187:782-049 3/4

Driftbudget – Kommunledningsförvaltning
Ansvarsområde/ 
enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

IT-strateg

3710 92030 Charlotte Tapper Julia Branting

Projektledare 
fiber

3720 21540 Kristina Jeppsson Julia Branting

Gatuchef

3800 249XX

81020

Ahrne Christiansson 

Ahrne Christiansson 

Enhetschef ga-
ta/park

3810 250XX Ahrne Christiansson 

Fastighetschef

Fastighets-
avdelning

3900 81010

91010

92030

92031

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Johan Sjöberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Mats Rosberg

Johan Sjöberg

Finansverksamhet

9100 920XX Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Investeringsbudget – kommunstyrelsen
Ansvarsområde/

enhet

Ansvar Verksamhet Objekt Projekt Beslutattestant Ersättare

Markreserv 3xxx 13100–13199 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Verksamhetsfas-
tigheter

3xxx 13200–13299 Johan Sjöberg Mats Rosberg

Publika fastigheter 3xxx 13300–13399 Ahrne Christiansson 

Övriga fastigheter 3xxx 13400–13499 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Exploateringsmark 3xxx 13500–13599 Julia Branting Eva Blosfeld

Fordon och maski-
ner

3xxx 13600–13699 Boris Blumenfeld Amra Saranovic

Inventarier 3xxx 13700–13799 Lars-Åke Ståhl Boris Blumenfeld

Konst 3xxx 13800–13899 Lars-Åke Ståhl Julia Branting

Exploatering 3xxx 2xxxx Boris Blumenfeld Eva Blosfeld
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BURLÖVS KOMMUN KS/20187:782-049 4/4

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

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

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

Kommundirektör har övergripande beslutsattesträtt för kommunledningsförvaltningens verksam-
heter. 

Rättelser av felbokföringar samt interna kostnadsfördelningar1 för samtliga verksamheter och 

objekt inom nämndens drift- och investeringsbudget görs av förvaltningsekonom. 

Rättelser av feldebitering gällande avgifter och taxor görs av handläggare. 

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

Dokumenttyp Styrdokument
Dokumentnamn Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/20187:782-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter attestordning antagen av kommunstyrelsen den 2018-10-29, § 138
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:704-002

§ 158
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Nu gällande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 137.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att delegationsordning antagen av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 137, därmed upphör att 
gälla.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-11-29

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:704-002

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kommun-
styrelsen. Nu gällande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, 
§ 137.

Föreslagna ändringar i sak är markerade i föreliggande förslag. Utöver dessa har även redaktio-
nella ändringar gjorts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta delegationsordning för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att delegationsordning antagen av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 137, därmed upp-
hör att gälla.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-11-29
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslut i ärendet delges

Samtliga delegater

14



1/18
DIARIENUMMER
KS/2018:704-002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Antagen av kommunstyrelsen 2018-xx-xx, § xxx

Inledning
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän. Kommun-
styrelsens rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 
6 kap. 37–38 §§, 7 kap. 5–8 §.

Med beslut i delegeringsbestämmelserna i KL avses ställningstaganden som förutsätter vissa över-
väganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av 
avgifter enligt fastställd taxa eller liknande anses inte vara beslut i formell mening. Rätten för de 
anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas således inte på delegering utan följer av den ar-
betsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän för att den kommunala 
verksamheten ska kunna fungera.

Delegering kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däremot är 
så kallad blandad delegering – dvs. till förtroendevald och anställd tillsammans – inte tillåten ef-
tersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun enbart kan förekomma vad gäller förtroende-
valda.

Om beslutanderätt delegeras till kommundirektören får kommunstyrelsen även besluta att över-
låta åt kommundirektören att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i dennes ställe (jfr 7 kap. 
6 § KL).

Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad be-
slutsfattare.

Delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till 
kommundirektören, utskott eller kommunstyrelsen.

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållan-
den eller där jäv enligt FL 11–12 §§ föreligger.

Kommunstyrelsen kan besluta om villkor för delegering i syfte att kontrollera eller begränsa upp-
draget. Vidare kan lämnad delegering när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med 
stöd av delegering däremot i princip inte kan omprövas eller återtas.  Kommunstyrelsen har dock 
rätt att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet.

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen i den ordning kommun-
styrelsen bestämmer. På motsvarande sätt ska beslut fattade med stöd av vidaredelegering från 
kommundirektören anmälas till denne. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är bl.a. att tillgo-
dose kommunstyrelsens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också betydelse för beräk-
ning av klagotiden för laglighetsprövning av beslut fattat på delegation. Överklagandefristen löper 
ut först tre veckor efter det datum då justerat protokoll anslås från det sammanträde då delega-
tionsbeslutet anmälts till kommunstyrelsen.
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Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter1.
Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om kommunstyrelsen fattat 
beslutet. 

När ett beslut enligt en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, ska över-
klagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas överklagande enligt förvalt-
ningslagen (tidigare förvaltningsbesvär) och överprövningsinstansen kan pröva både beslutets lag-
lighet och själva sakfrågan.

Om inte beslutet kan överklagas enligt förvaltningslagen har kommunmedlemmar möjlighet att 
överklaga beslutets laglighet (laglighetsprövning enligt kommunallagens regler). Beslutets lämplig-
het prövas då inte.

Det ankommer på delegaten att lämna fullföljdshänvisning vid varje överklagbart beslut som helt 
eller delvis går emot den enskilde. Fullföljdshänvisning ska inte lämnas om beslutet endast kan 
överklagas genom laglighetsprövning.

Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon be-
stämmelse som denna delegationsordning hänvisar till ändras, flyttas eller ersätts av annan be-
stämmelse, gäller delegationsordningen den bestämmelsen. 

Delegation Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Delegation Fördelning av arbetsmiljöuppgifter behandlas ej i delegationsordningen. Nämnden har 
fattat ett särskilt beslut om fördelning delegation av arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören. 
Arbetsmiljöuppgifterna fördelas delegeras därefter vidare inom förvaltningen. Detta sker genom 
särskilt delegationsbeslut.

Anmälan av delegationsbeslut
Särskilt upprättade delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträ-
de. Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott anmäls genom att protokollen delges kommunsty-
relsen. Ekonomiska ärenden där beslut fattas löpande under året anmäls genom att kommunstyrel-
sen tar ställning till bokslutet. Personalärenden där särskilt delegationsbeslut ej upprättas anmäls 
genom att underlaget finns tillgängligt i personalavdelningens arkiv eller verksamhetssystem.

1 I punkt 5 hänvisas till regler i vissa specialförfattningar, t.ex. i 10 kap. 4–5 §§ SoL.
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1. Allmänna handlingar, arkiv

1.1 Beslut att lämna ut uppgifter till enskild med uppställande av 
förbehåll

10 kap. 13–14 §§ 
OSL

Kanslichef-
Nämndsekreterare

1.2 Beslut att ej lämna ut allmän handling på grund av bestäm-
melser i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsför-
ordningen

6 kap. 3 § OSL Kanslichef-
Nämndsekreterare

1.3 Fastställa arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens arkiv 

5 § arkivreglemen-
tet

KSAU

1.4 Anta riktlinjer för bevarande och gallring 6 § arkivreglemen-
tet

KSAU

1.5 Samråda om gallring av handlingar 6 § arkivreglemen-
tet

Arkivarie

1.6 Träffa överenskommelse angående överlämnande/övertag-
ande av arkivhandlingar samt ge anvisningar om överlämnande 
av arkiv och handlingarnas skick 

8 § arkivreglemen-
tet

Arkivarie

2. Brådskande ärenden enligt kommunallagen

2.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgö-
rande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL KSO  

3. Övriga ärenden

3.1 Tillstånd att använda kommunvapnet KSO

3.2 Förtroendevaldas deltagande i förrättningar, t.ex. utbildningar 
och konferenser

KSAU, KSO

3.3 Befullmäktigande av ombud inför domstol och andra myndig-
heter samt vid förrättningar

KSO, Kdir

3.4 Anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse i 
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt värde om högst 
2 pbb

FC

3.5 Anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse i 
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt värde över 
2 pbb upp tillom högst 5 pbb

Kdir

3.6 Anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse i 
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt värde över 
5 pbb upp till 10 pbb

KSO

3.7 Remiss av motioner och övriga ärenden KC

3.8 Beslut att kommunen ej ska yttra sig över remisser av mindre 
vikt

Kdir KSAU, PLU, TU
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

3.9 Avvisning av överklagande som har kommit in för sent 24 § FL Nämndsekreterare

3.10 Beslut att överklaga, eller att avstå från att överklaga, beslut 
och domar, beslut att inleda tvisteförfarande, om nämndens 
beslut inte kan inväntas

KSO, Kdir

3.11 Beslut om adresser till bostadslägenheter enligt lagen 
(2006:378) om lägenhetsregister

 Planchef

3.12 Beslut att utfärda föreskrift om förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand

2 kap. 7 § förord-
ning (2003:789) om 
skydd mot olyckor

KC

Yttranden

3.13 Yttranden till andra myndigheter och organisationer inom 
aktuellt verksamhetsområde

KSAU, PLU

3.14 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 5 § HF KSOKdir

3.15 Yttranden om allmän kameraövervakning 18 § LAK Kanslichef-
Nämndsekreterare

3.16 Yttrande till polismyndighet i ärende om upplåtelse av offentlig 
plats, med undantag för tillstånd för valreklamaffischering) 

3 kap. 2 § OL Handläggare Kom-
munteknik

3.17 Yttrande till polismyndighet i ärende om upplåtelse av offentlig 
plats, avseende tillstånd för valreklamaffischering

3 kap. 2 § OL KSAU

3.18 Yttrande till länsstyrelsen avseende tillförordnande av borgerli-
ga vigselförrättare samt begravningsombud

4 kap. 3 § ÄktB, 
10 kap. 2 § BegL

KSAUKC

3.19 Yttrande om åtgärd som innebär en avvikelse från en detalj-
plan eller områdesbestämmelser, eller ska utföras i ett område 
som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmel-
ser, eller är bygglovsbefriad; så kallat granneyttrande

9 kap. 4, 25-26 § 
PBL 

Mark- och exploate-
ringsstrateg efter 
samråd med berörd 
avdelningschef

3.XX Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass 17 och 20 §§ säker-
hetsskyddslagen 
(1996:627), 18–
19 §§ säkerhets-
skyddsförordningen 
(1996:633)

Kdir

4. Dataskyddslagstiftning

4.1 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 
12.5 eller 15–22 DSF

art. 12.5, 15–22 
DSF, 7 kap. 2 § DSL

Avdelningschef

4.2 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till till-
synsmyndigheten

art. 33 DSF Avdelningschef
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B. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M.
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1. Vissa ekonomiska ärenden
Beloppsgränsen avgörs av i budgeten anslagna medel och beviljade projektmedel

1.1 Tekniska anvisningar för budget och bokslut Kommundirektör

1.2 Beslut om fördelning av budgetansvaret för kommunstyrelsens 
interna budget

Kdir

1.x Beslut avseende omdisponering av anslag från driftsbudget till 
investeringsbudget

Enligt riktlinjer2 Kdir

1.3 Upptagande av lån och konvertering av lån enligt budget EC

1.4 Placeringar av likvida medel enligt antagna riktlinjer EC

1.5 Ianspråktagande av anslag under verksamhet 92030, aktivitet 
3107 (medel till KSAU:s förfogande) – högst ett basbelopp per 
tillfälle

KSO

1.6 Företräda stiftelserna samt teckna firma i enlighet med antag-
na riktlinjer samt placering av donationsmedel

EkonomichefRC

1.7 Bevilja handkassa EkonomichefRC

1.8 Bevilja förskott EkonomichefRC

1.9 Beslut att avskriva utestående fordringar3, samt att bevilja 
anstånd med betalning, upp till ett halvt prisbasbelopp per 
tillfälle

EkonomichefRC

1.10 Inkassering/indrivning och ansökan om betalningsföreläggan-
de och handräckning vid myndigheter och domstolar samt 
andra åtgärder för reglering av kommunens utestående ford-
ringar

Ekonomichef

1.11 Försäljning av avskrivna inventarier m.m., samt ej avskrivnga 
inventarier m.m. till ett uppskattat värde om högst 0,5 prisbas-
belopp

Kdir

1.12 Försäljning av ej avskrivna inventarier m.m. till ett uppskattat 
värde överstigande 0,5 prisbasbelopp

KSAU

1.13 Bidragsgivning upp till ett prisbasbelopp KSO, Kdir

1.14 Ersättningsfrågor vid stöld och skadegörelse samt vissa skade-
ståndsärenden

Kdir

2 Riktlinjer för omdisponering av anslag från driftsbudget till investeringsbudget (KS/2018:699), antagna av 
kommunens ledningsgrupp 2018-09-25.
3 Överföring till inkassobevakning och ansökningar hos kronofogden anses vara verkställighet.

Kommentar [CDW1]:  Verkställighet

Kommentar [CDW2]:  Verkställighet
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B. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M.
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1.15 Representation, uppvaktningar och gåvor utöver nivåerna i 
riktlinjer för minnesgåvor och uppvaktning, såväl internt som 
externt, till en kostnad om högst 10 tkr(lägre belopp anses 
som verkställighet)

KSO, Kdir

1.16 Beslut om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån där Bur-
lövs kommun ingår borgen, under förutsättning av att kom-
munfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut 
om borgensavgift

EC

1.17 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar 
enligt fastställda riktlinjer

EC

1.18 Beslut att utse beslutsattestanter under löpande år vid byte av 
befattningshavare eller beslut om nya anslag, samt att utse 
tillfälliga beslutsattestanter vid behov

Attestordning för 
kommunstyrelsens 
verksamheter

Kdir

2. Inköp/upphandling

2.1 Beslut att delta i kommungemensamma upphandlingar US

2.2 Fastställa förfrågningsunderlag i kommunövergripandeupp-
handlingar som till ett uppskattat värde överstiger 3 000 tkr

KSAU

2.3 Fastställa förfrågningsunderlag i kommunövergripande upp-
handlingar till ett uppskattat värde om högst 3 000 tkr

Kdir med rätt att 
vidaredelegera

2.4 Fattande av tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal avseen-
de kommunövergripande och kommungemensamma upp-
handlingar 

12 kap. 12 §, 19 kap. 
29 § LOU

US

2.5 Fattande av tilldelningsbeslut samt tecknande av avtal i för-
valtningsinterna upphandlingar

Budgetansvarig 
chefFC med rätt att 
vidaredelegera

2.6 Beslut om igångsättningstillstånd för investeringar m.m. till ett 
belopp överstigande 500 tkr1 500 tkr 

4KS/2016:813 KSO

2.7 Beslut om igångsättningstillstånd för internleasing 

- till ett belopp understigande 500 tkr

- till ett belopp överstigande 500 tkr

- för fordon och maskiner

EC

KSO

KSO

2.8 Ansöka om statsbidrag inom respektive verksamhetsområde FC med rätt att 
vidaredelegera

3. Avtal, hyreskontrakt, arrenden m.m.

3.1 Tecknande och uppsägning av hyreskontrakt upp till 1 000 tkr 
eller 3 år

Fastighetschef

4 Rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar, antagna av KS 2017-10-31, § 142.

Kommentar [CDW3]:  Verkställighet
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B. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M.
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

3.2 Uthyrning av bostäder, lokaler och tillfällig lokalupplåtelse Fastighetschef

3.3 Lokalförändringar utöver vad som åligger hyresvärd enligt hy-
reskontrakt.

Kdir

3.4 Upplåtelse av arrende för en tid av högst 5 år, samt villkors-
ändring härav, inklusive uppsägning eller hävning samt beslut 
om återtagande eller inlösen 

Kdir

3.5 Upplåtelse av arrende överstigande 5 år, samt villkorsändring 
härav, inklusive uppsägning eller hävning samt beslut om åter-
tagande eller inlösen

KSAU

3.6 Godkännande av arrendators upplåtelse av nyttjanderätt till 
arrendestället eller del av detta (andrahandsupplåtelse)

8 kap. 19 § JB KSAU

3.7 Upplåtelse av torgplatser Handläggare Kom-
munteknik, 
nämndsekreterare 
FC

3.8 Utarrendering av koloni- och odlingslotter Handläggare Kom-
munteknik

3.9 Uthyrning av parkeringsplatser Nämndsekreterare-
FC

3.10 Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nytt-
janderätt samt belasta kommunens mark med motsvarande 
rättigheter

Teckna servitutsavtal m.m. som erfordras för nedläggning av 
kommunala ledningar i enskild mark 

Mark- och exploate-
ringsstrateg

Upplåtelse av tomträtt i kommunens fastigheter

3.11 Upplåtelse av tomträtt inom ramen för av KS/KF fastställd 
princip eller pris

13 kap. JB  Kdir

3.12 Träffa överenskommelse om ändring eller jämkning av tomt-
rättsavgäld

Nämndsekreterare 
FC
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C. ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1. Planärenden m.m.

Översiktsplan

1.1 Beslut om samråd med myndigheter, kommuner och andra 
som är berörda vid upprättande av förslag till översiktsplan

3 kap. 7 § 2 p. & 8 § 
PBL

PLU

1.2 Ställa ut förslag till översiktsplan och låta det granskas 3 kap. 7 § 3 p. & 8 § 
PBL 

PLU

Detaljplaner och områdesbestämmelser

1.3 Beslut om planbesked/planuppdrag 5 kap. 2 § PBL PLU

1.4 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra månader

5 kap. 4 § PBL Planchef

1.5 Beslut om samråd i utökat förfarande samt för planer där plan-
besked lämnats före 2015-01-01

5 kap. 6, 7 & 7a §§ 
PBL, 6 kap. 13 MB

PLU

1.6 Beslut om samråd i begränsat och standardförfarande 5 kap. 6 & 18 §§ PBL Planchef

1.7 Beslut om miljöbedömning 6 kap. 11 § MB PLU

1.8 Beslut om granskning av förslag till detaljplan 5 kap. 18 § PBL PLU

1.9 Besluta om att ingå plankostnadsavtal (i enlighet med av kom-
munfullmäktige antagen plantaxa)

Planchef

2. Fastighetsbildning

Fastighetsbildningslag (1973:1149)

2.1 Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

5 kap. 3 § 3 st. FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.2 Ansöka om fastighetsbestämning 14 kap. 1a § 1 st. 3–
7 FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.3 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

15 kap. 11 § FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.4 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

4 kap. 25 § FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.5 Ansöka om avstyckning 10 kap. FBL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.6 Ansöka om inskrivning av lagfart, inteckning eller annan inskriv-
ning i fastighetsregistret

19 kap. JB Mark- och exploate-
ringsstrateg

Anläggningslag (1970:988)

2.7 Begära förrättning enligt anläggningslagen 18 § AL Mark- och exploate-
ringsstrateg

Kommentar [CDW4]:  Verkställighet
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C. ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

2.8 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

AL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.9 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

30 § AL jfr 15 kap. 
11 § FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

Ledningsrättslag (1973:1144)

2.10 Ansöka om förrättning enligt ledningsrättslagen Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.11 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyn-
digheten

19 § LL Mark- och exploate-
ringsstrateg

2.12 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärk-
ning

28 § LL jfr 15 kap. 
11 § FBL

Mark- och exploate-
ringsstrateg

3. Gator, park, m.m.

3.1 Beslut om grävningstillstånd m.m. Handläggare Kom-
munteknik

3.2 Förande av kommunens talan i byggentreprenader, med rätt 
att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe 

Kdir

3.3 Förande av kommunens talan i entreprenader avseende Öppet 
stadsnät, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe

Projektledare Öppet 
stadsnät

3.x Beslut om avsteg från kommunfullmäktiges fastställda avgifter 
avseende Öppet stadsnät

Avgifter avseende 
Öppet stadsnät, 
BKFS 2017:5, antag-
na av fullmäktige 
2017-02-06, § 6

Kdir, med rätt att 
vidaredelegera

3.4 Företräda kommunen vid omprövningar av dikningsföretag 
samt årsmöten

Miljöstrateg

4. Trafikfrågor 

Trafikförordning (1998:1276)

4.1 Beslut om lokala trafikföreskrifter 10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

KSAU

4.2 Beslut om tidsbegränsad lokal trafikföreskrift, med giltighetstid 
högst 31 månad

10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

Handläggare kom-
munteknik

4.3 Beslut om tidsbegränsad lokal trafikföreskrift, med giltighetstid 
överstigande 31 månad

10 kap. 3 §, 13 kap. 
3 § TrF

KSAU

4.4 Lämna tidsbegränsad dispens för framförande av fordon med 
avseende på längd, bredd eller vikt

Handläggare Kom-
munteknik
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C. ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

4.5 Beslut om föreskrifter med särskilda tillfälliga trafikregler för 
en väg eller en viss vägsträcka 

10 kap. 14 § Trf Handläggare Kom-
munteknik

4.6 Beslut om utfärdande samt återkallande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade

13 kap. 8 § Trf Nämndsadm.

4.7 Beslut om övriga parkeringstillstånd 10 kap. 2 § 2 st. Trf Handläggare Kom-
munteknik

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

4.8 Beslut om kommunal parkeringsövervakning 2 § LKP KSAU

4.9 Förordna parkeringsvakter 6 § LKP Handläggare Kom-
munteknik

4.10 Övriga frågor som avses i lagen (1975:88) med bemyndigande 
att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommuni-
kationer, samt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik-
frågor av tillfällig natur 

Enligt angiven för-
fattning 

Handläggare Kom-
munteknik

4.11 Beslut att avskriva faktura avseende kontrollavgift för fordon 10 § LKP Biträdande FCFC

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa 
trafikföreskrifter

4.12 Ge tillstånd till överföring av trafikföreskrifter till Transportsty-
relsen för kungörande på särskild webbplats

8 § förordningen Handläggare Kom-
munteknik

Väglagen (1971:948)

4.13 Beslut i ärenden om enskilds körvägs anslutning till allmän väg 39–40 §§ VägL KSAU

4.14 Trafikföreskrifter i samband med enskild vägs anslutning till 
allmän väg

41 § VägL Handläggare Kom-
munteknik

4.15 Beslut i ärenden om tillstånd att uppföra byggnad etc. inom 
vägområde

43 § VägL Kdir

4.16 Beslut i ärenden om tillstånd för ledningsdragning och andra 
ledningsarbeten inom vägområde

44 § VägL Handläggare Kom-
munteknik

Vägmärkesförordning (2007:90)

4.17 Beslut i vägvisningsfrågor Handläggare Kom-
munteknik

Lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av 
fordon av fordon i vissa fall

4.18 Beslut om flyttning av fordon 2 § LFF, 2 § FFF Handläggare Kom-
munteknik

Övriga ärenden

4.19 Plan för prioriteringar avseende beläggningsarbeten KSAU
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4.20 Plan för prioriteringar avseende enkelt avhjälpta hinder KSAU

4.21 Upplåta nyttjanderätt till mark för reklamskylt KSAU

4.22 Beslut om farthinder utom lågfartsområden (beslut om farthin-
der inom lågfartsområden (högst 30 km/h) utgör verkställig-
het)

KSAU

4.23 Beslut om placering av tillfälliga flyttbara farthinder (t.ex. 
blomlådor eller trafiköar)

Handläggare kom-
munteknik

5. Övriga ärenden 

5.1 Namngivning av gator m.m. enligt Riktlinjer för bestämmande 
av namn och belägenhetsadresser 

KSAU

5.2 Tillåtelse för nämnderna att ianspråkta allmän platsmark, yttre 
miljö på kommunala fastigheter etc. för uppförande av tillfälli-
ga anläggningar

 Kdirmed rätt att 
vidaredelegera
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D. PERSONALÄRENDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1. Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet

Kollektivavtal och lönerevision

1.1 På kommunens vägnar besluta att anta kollektivavtal från cen-
trala parter i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare

KSAU 

1.2 Förhandla och besluta om lokala kollektivavtal PC

1.3 Övriga kommunövergripande förhandlingar såsom tvister PC

1.4 Övriga förhandlingar såsom tvister på förvaltningsnivå FC med rätt att 
vidaredelegera

1.5 Fastställa kommunövergripande riktlinjer och ramar för lönere-
vision och övriga löneförhandlingar

KSAU

1.6 Fördela och besluta om det totala förhandlingsutrymmet i 
samband med lönerevision

Kdir

1.7 Fördela och besluta om förhandlingsutrymmet inom respektive 
förvaltning i samband med lönerevision

FC

Organisation

1.8 Mindre organisationsförändringar inom respektive förvaltning 
som ej påverkar servicen till kommuninvånarna

FC

Anställning

1.9 Besluta i vakansprövning FC

1.10 Anställning av personal, förutom kommundirektör och förvalt-
ningschefer samt miljö- och byggchef5 

Närmaste chef

1.11 Beslut om omplacering inom respektive förvaltning FC

1.12 Förflyttnings- och omplaceringsärenden från en förvaltning till 
en annan

Kdir efter samråd 
med PC

1.13 Anställning av obehörig och/eller olegitimerad lärare eller 
förskollärare under tid överstigande sex månader upp till ett år

2 kap. 13, 18–19 §§ 
SkolL

Rektor

1.14 Anställning av obehörig och/eller olegitimerad lärare i försöks-
verksamhet med tidsbegränsade anställningar, för en period av 
högst två år med möjlighet till förlängning till tre år vid särskil-
da skäl

2 kap. 13, 22b §§ 
SkolL, förordning 
(2016:350) om för-
söksverksamhet 
med anställning 
under viss komplet-
terande utbildning

Rektor

5 Vid anställning av miljö- och byggchef är delegaten miljö- och byggnämndens ordförande efter samråd med 
personalchefen.
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Lön, anställningsvillkor och andra ersättningar

1.15 Fastställa anställningsvillkor för kommundirektör KSAU 

1.16 Fastställa anställningsvillkor för förvaltningschef Kdir

1.17 Beslut om lönesättning för stab och chefer inom respektive 
förvaltning, med undantag för miljö- och byggchef6

Närmaste chef efter 
samråd med perso-
nalchef

1.18 Beslut om lönesättning avseende övrig personal Närmaste chef efter 
samråd med perso-
nalspecialist

Avtala om avsteg från ordinarie anställningsvillkor för personal, 
med undantag för miljö- och byggchef7

FC efter samråd 
med personalchef

1.19 Minskning av avlöningsförmåner vid ersättning från tredje man 37 § 1 mom. AB PC

1.20 Beslut att ersättning/förmån ska helt eller delvis undantas från 
samordning eller att avstå från krav på återbetalning om sär-
skilda skäl föreligger

19 § 1 mom. AB PC

1.21 Prövning huruvida och i vilken utsträckning arbetstagare får 
behålla lön under ledighet då denne samtidigt erhåller ar-
betsinkomst från annan arbetsgivare under samma tid

25 § 5 mom. AB PC

Anställningens upphörande

1.22 Beslut om uppsägning eller avskedande 7 och 18 §§ LAS FC8 efter samråd 
med personalchef

1.23 Beslut om avgångsvederlag FC6 efter samråd 
med personalchef

1.24 Beslut om avskedande 18 § LAS Kdir6 efter samråd 
med personalchef

1.25 Beslut avseende pension Se av KF antagen 
pensionspolicy

Semester och tjänstledighet

1.26 Beslut om löneförmån vid ledighet för fackligt förtroendeman-
nauppdrag

6–7 §§ FML Personalspecialist

6 Vid lönesättning avseende miljö- och byggchef är delegaten miljö- och byggnämndens ordförande efter 
samråd med personalchefen.
7 Vid beslut om avsteg från ordinarie anställningsvillkor för miljö- och byggchef är delegaten miljö- och bygg-
nämndens ordförande efter samråd med personalchefen.
8 I ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är delegaten miljö- och byggnämndens ordföran-
de efter samråd med personalchefen.
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D. PERSONALÄRENDEN
Punkt Ärenden Lagrum Delegat/anmärkning

1.27 Beviljande av övrig ledighet utan lön

högst 6 månader

Närmaste chef

1.28 Beviljande av övrig ledighet utan lön

mer än 6 månader

FC med rätt att vida-
redelegera

1.29 Beslut om löneförmåner i samband med tjänstledighet FC i samråd med 
personalchef

Disciplinärenden m.m.

1.30 Beslut om tillfälligt försättande ur tjänstgöring 10 § 1 mom. AB Närmaste chef

1.31 Beslut om avstängning 10 § 2–6 mom. AB FC9 i samråd med 
personalspecialist

1.32 Beslut om innehållna avlöningsförmåner vid avstängning 10 § 3 mom. 3 st. AB FC5 i samråd med 
personalspecialist

1.33 Beslut om skriftlig varning 11 § 1 mom. AB FC5 i samråd med 
personalspecialist

Förhandling enligt MBL

1.34 Förhandla med arbetstagarorganisation 10–14 & 38 §§ MBL Närmaste chef

Övriga ärenden

1.35 Beslut om förbud mot bisysslor 8 § 1 mom. AB FC, efter samråd 
med personalspeci-
alist

1.36 Beslut att lämna biträde åt arbetstagare i ärende om skade-
ståndsansvar 

37 § 2 mom. AB FC

1.37 Besluta om stridsåtgärd KSAU

9 I ärenden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är delegaten miljö- och byggnämndens ordföran-
de efter samråd med personalchefen.
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Förkortningar
AB Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01

BegL Begravningslag (1990:1144)

AL Anläggningslag (1973:1149)

AML Arbetsmiljölag (1977:1160)

DSF Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

DSL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning

EC Ekonomichef

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988)

FC Förvaltningschef

FFF Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

FL Förvaltningslag 81986:223)

FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

HF Hemvärnsförordning (1997:146)

JB Jordabalken (1970:994)

LAK Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd

LFF Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 

LKP Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

KC Kanslichef

Kdir Kommundirektör

KF Kommunfullmäktige

KL Kommunallag (2017:725)

KS Kommunstyrelsen

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSO Kommunstyrelsens ordförande

LKOP Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

LL Ledningsrättslag (1973:1144)

LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091)

MB Miljöbalken (1998:808)

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

OL Ordningslag (1993:1617)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL Plan- och bygglag (2010:900)
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PC Personalchef

PLU Kommunstyrelsens planutskott

RC Redovisningschef

SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen

TrF Trafikförordning (1998:1276)

US Upphandlingsstrateg

VägL Väglag (1971:948)

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)
__________________________

Dokumenttyp Delegationsordning
Dokumentnamn Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 2019-xx-xx § xxx
Diarienummer KS/2018:704
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
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Ikraftträdande 2019-xx-xx
Historik Ersätter delegationsordning beslutad KS 2018-10-29 § 137
Dokumentansvarig KanslichefKC
Förvaltning Kommunledningskontoret
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:826-107

§ 159
Uppdrag att företräda  kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsam-
råd etc.

Sammanfattning
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår enligt kommunstyrelsens reglemente, § 5, att tillvarata kommu-
nens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Från kommunledningskontoret föreligger för-
slag att utse ombud att fullgöra denna uppgift.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden fram till och med den bolagsstämma eller motsvarande som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige utse följande ägarrepresentanter.

Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 
kommundirektör som ersättare i:

 Burlövs Bostäder AB
 Burlövs Parkering AB
 AB Malmöregionens Avlopp
 Sydvästskånes grundvattenkommitté
 Kommuninvest Ekonomisk Förening
 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Sydvatten AB

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommundirek-
tör som ersättare i:

 Skärfläckan AB
 Sysav

Utöver detta utses, om inget annat har beslutats, kommunstyrelsens ordförande, med 1:e vice ordföran-
de, 2:e vice ordförande och kommundirektör som ersättare, att företräda kommunen vid övriga förekom-
mande stämmor etc. För det fall ordförande är utsedd till styrelserepresentant träder ersättare i dennes 
ställe såsom ombud. Vid behov får kommunstyrelsens ordförande förordna annan som ombud.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-11-26

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:826-107

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

Kommunstyrelsen 

Uppdrag att företräda kommunen vid bolags- och 
föreningsstämmor, ägarsamråd etc.

Sammanfattning
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår enligt kommunstyrelsens reglemente, § 5, att tillvarata 
kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i 
de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Från kommunled-
ningskontoret föreligger förslag att utse ombud att fullgöra denna uppgift.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att för tiden fram till och med den bolagsstämma eller motsvarande som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige utse följande ägarrepresentanter.

Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 2:e vice ordföran-
de och kommundirektör som ersättare i:

 Burlövs Bostäder AB
 Burlövs Parkering AB
 AB Malmöregionens Avlopp
 Sydvästskånes grundvattenkommitté
 Kommuninvest Ekonomisk Förening
 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Sydvatten AB

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kom-
mundirektör som ersättare i:

 Skärfläckan AB
 Sysav

Utöver detta utses, om inget annat har beslutats, kommunstyrelsens ordförande, med 1:e vice 
ordförande, 2:e vice ordförande och kommundirektör som ersättare, att företräda kommunen 
vid övriga förekommande stämmor etc. För det fall ordförande är utsedd till styrelserepresen-
tant träder ersättare i dennes ställe såsom ombud. Vid behov får kommunstyrelsens ordförande 
förordna annan som ombud.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-11-26
Beslut i ärendet delges

Kommunstyrelsens presidium, kommundirektören
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:848-804

§ 160
Malmö mot Diskriminering 2019

Sammanfattning
Paraplyorganisationen Malmö mot Diskriminering (MMD), har inkommit med en ansökan om ett före-
ningsbidrag på 50 000 kronor avseende verksamhetsåret 2019. Ansökan, adresserad till kommunstyrelsen 
i Burlöv, inkom den 1 november 2018. Kommunstyrelsen föreslås avslå MMD:s ansökan med hänvisning 
till att ansökan inte följer kommunens ”Bestämmelser för föreningsbidrag” (UKN/2016:482).

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan från Malmö mot Diskriminering om 50 000 kronor för verksamhetsåret 2019.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-11-30

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:848-804

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

Kommunstyrelsen 

Svar på ansökan om föreningsbidrag

Sammanfattning
Paraplyorganisationen Malmö mot Diskriminering (MMD), har inkommit med en ansökan om 
ett föreningsbidrag på 50 000 kronor avseende verksamhetsåret 2019. Ansökan, adresserad till 
kommunstyrelsen i Burlöv, inkom den 1 november 2018. Kommunstyrelsen föreslås avslå 
MMD:s ansökan med hänvisning till att ansökan inte följer kommunens ”Bestämmelser för före-
ningsbidrag” (UKN/2016:482).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan från Malmö mot Diskriminering om 50 000 kronor för verksamhetsåret 2019.
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Redogörelse för ärendet
Ansökan från paraplyorganisationen Malmö mot Diskriminering (MMD), har inkommit med en 
ansökan om ett föreningsbidrag på 50 000 kronor avseende verksamhetsåret 2019. Paraply-or-
ganisationen omfattar i nuläget 61 olika föreningar. Ansökan följer inte de politiskt antagna 
bestämmelserna för föreningsbidrag i Burlövs kommun. Kommunledningskontoret föreslår med 
hänvisning till detta kommunstyrelsen att avslå MMD:s ansökan. 

För att komma ifråga för ett eventuellt föreningsbidrag krävs det att föreningar och organisatio-
ner som vill ansöka om bidrag är registrerade hos utbildnings- och kulturförvaltningen. Varje år 
senast den 1 mars ska en förenings- respektive organisationsrapport lämnas in tillsammans med 
årshandlingar. Om årsmöte hålls efter den 1 mars ska detta anges på förenings- respektive orga-
nisationsrapporten och årshandlingar ska då lämnas till utbildnings- och kulturförvaltningen 
senast en månad efter årsmöte. För att komma ifråga om ett föreningsbidrag för 2019 krävs det 
således handlingar avseende verksamhetsåret 2018.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-11-30
Ansökan från Malmö mot Diskriminering 2018-10-30
Verksamhetsberättelse 2017, Malmö mot Diskriminering
Beslut i ärendet delges

Malmö mot Diskriminering
Utbildnings- och kulturförvaltningen
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Malmö mot Diskriminering

2017
verksamhetsberättelse
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Johan Ekblad 
Verksamhetschef, Malmö mot Diskriminering

Verksamhetschefen har ordet

Malmö mot Diskriminering - Verksamhetsberättelse 2017

3

I din hand håller du nu ett strukturerat försök att sammanfatta Malmö mot Diskriminerings verksamhet 
under 2017. Att i en verksamhetsberättelse sätta ord på ett helt verksamhetsår är inte det lättaste och det ska 
det inte heller vara, men det är med stolthet som vi lägger ytterligare ett år till handlingarna.

2017 var på det stora hela ett mycket framgångsrikt år för Malmö mot Diskriminering och under året har vi 
fortsatt bedriva en professionell verksamhet med hög kvalitet. Vi har, efter mycket letande, till slut tecknat 
ett avtal om ny, större och mer ändamålsenlig lokal för verksamheten. Vi har också under året fortsatt och 
utvecklat vårt processledande arbete, vårt arbete med barn och unga och deras utsatthet för diskriminering 
och arbetet med frågan om diskriminering på bostadsmarknaden.

Året som gått var också ett speciellt år för Malmö mot Diskriminering på många sätt. Det var året då vi 
samlade, byggde om och anpassade verksamheten till den storlek som vi nu har. Vi tvingades sätta ett långva-
rigt stopp för nya ärenden i vår ärendehantering för att bygga om och skapa en mer hållbar struktur för hur vi 
hanterar våra ärenden. Liknande arbete har också under året pågått med vårt utbildningsarbete och med vårt 
arbete med våra medlemsföreningar.

Vi lever i dag i en tid när diskriminering finns som en tydlig beståndsdel inom alla delar av vårt samhälle. 
Både som isolerade händelser och som starka strukturer. Vi lever också i en tid med starka antidemokratiska 
krafter, både i Sverige och i många andra länder, som genom sin retorik och sin politik varje dag kränker 
människors mänskliga rättigheter. Vi kan blicka framåt, i fösta hand mot valåret 2018, men också längre, och 
konstatera att vårt arbete behövs mer än någonsin.

Vi måste vara många som arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi måste vara många på 
lokal, regional och nationell nivå som varje dag står upp för de mänskliga rättig-heterna och skyddar de in-
divider som utsätts. Därför är det med glädje som vi ser att fler organisationer ställer sig bakom Malmö mot 
Diskriminerings arbete, både som medlemsföreningar och som samverkanspartners. 

De mänskliga rättigheterna är och ska vara en del av alla människors vardag. Men vi kan aldrig ta dem för 
givna. Gör vi det så riskerar det sam-hälle som vi byggt upp och de demokratiska grundstenar som det vilar 
på att raseras. Så låt oss kämpa för mänskliga rättigheter och mot diskriminering och låt oss göra det tillsammans. 
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Malmö mot Diskriminerings medlemsarbete 
under 2017

Malmö mot Diskriminering är en paraplyorganisation som ska vara en tydlig resurs för sina 
medlemsföreningar i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.  Malmö mot Dis-
kriminering samverkar konstant med sina medlemsorganisationer. Målet är att skapa ett nätverk 
som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering i Malmö och sydöstra Skåne. Un-
der 2017 har Malmö mot Diskriminering därför fortsatt med att fördjupa sina nätverk och kon-
takter med medlemsorganisationer samt att ta fram nya strategier för ett aktivt medlemsarbete.
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Malmö mot Diskriminering fortsätter att utöka 
sitt paraply och under 2017 har tre nya organi-
sationer blivit medlemmar. Med dessa tre orga-
nisationer har Malmö mot Diskriminering haft 
ett tidigare samarbete och vi är glada att detta 
ledde till en aktiv ställning och ett engagemang 
i Malmö mot Diskriminering som förening.

Malmö mot Diskriminerings medlemsorganisa-
tioner är vår resurs för ett bra samverkansarbete. 
De ger oss möjlighet att sprida information, att 
bedriva ett effektivt opinionsarbete, för erfaren-
hetsutbyte och för att får information genom 
deras kunskap. Malmö mot Diskriminerings 
medlemsarbete är även en av våra resurser för 
att utveckla vår egen verksamhet. Det är därför 
Malmö mot Diskriminering strävar efter ett 
starkt nätverk genom ett aktivt medlemsarbete. 
Nätverket ska alltid bygga på erfarenhetsutbyte, 
dialog och tvärsektoriell samverkan

2017 har varit ett intensivt år för Malmö mot 
Diskriminering och inte minst har vi fortsatt 
med vårt arbete med en förbättrad medlems-
strategi som styrelsen kommer fatta beslut över 
under våren 2018. Målet med den nya med-
lemsstrategin är att skapa ett strukturerat arbete 
för att nå ut till organisationer som arbetar med 
diskrimineringsfrågor i sydöstra Skåne. Vi vill 
bli bättre på att inleda samarbeten med fören-
ingar utanför Malmö och med organisationer 

som i sitt sätt kan vara verksamma i att sprida 
kunskap om Malmö mot Diskriminerings 
arbete. 

Malmö mot Diskriminering erbjuder en grund-
utbildning i diskrimineringslagen till alla sina 
medlemsföreningar varje år. Vi erbjuder även att 
komma till våra medlemsorganisationer för att 
informera om vårt arbete och för att fördjupa 
kontakten mellan oss och våra medlemmar. 
Dessa insatser är inte enbart tillfällen för oss att 
sprida kunskap om antidiskriminering, diskri-
mineringslagstiftningen, normkritik och mänsk-
liga rättigheter. De är även bra möjligheter för 
att sprida kunskap om Malmö mot Diskrimi-
nering som organisation och för att utöka vårt 
befintliga nätverk. Malmö mot Diskriminering 
är alltid väldigt glada för att få förfrågar om 
utbildningar eller informationsinsatser från våra 
medlemmar och försöka alltid att bejaka sådana 
förfrågar. 

Tyvärr är det fortfarande bara en liten del av alla 
medlemmar som utnyttjar sin gratisutbildning. 
Målet är att utöka antalet. Alla medlemmar ska 
känna till att de har rätt till en gratis utbildning 
och känna sig välkomna att boka en utbildning. 

Under 2017 har Malmö mot Diskriminering 
genomfört mer än tio utbildningar för och till-
sammans med medlemsorganisationer. 

Malmö mot Diskriminerings nya medlem-
mar har bokat utbildningar för att skapa sig en 
grundläggande kunskap om diskrimineringsla-
gen, normer och antidiskriminering, men även 
för att lära känner Malmö mot Diskriminerings 
arbete och för att sätta igång vårt samarbete. 
Organisationer som har varit medlemmar i 
Malmö mot Diskriminering under en viss tid 
har tagit chansen för att sprida kunskap om vårt 
arbeta till sina medlemmar. 

Med några medlemsorganisationer har vi byggt 
upp ett långvarigt och väletablerat samarbete 
angående utbildningar, som vi är glada och 
stolta över. Genom två av Malmö mot Diskri-
minerings medlemmar, som är lokala avdel-
ningar av riksförbund, fick vi även möjlighet 
att hålla utbildningar i andra regioner och på 
nationell nivå. 

Malmö mot Diskriminering är glad över att 
våra medlemmar ser oss som en resurs när det 
gäller juridiska frågor om diskriminering. Under 
2017 har vi fått ett flertal anmälningar genom 
en av våra medlemsorganisationer, vilket resul-
terat i bland annat en anmälan till DO. Malmö 
mot Diskriminering anser sådana kontakter och 
samverkananden som en viktig del av vårt nät-
verksarbete, men även som ett bekräftat förtro-
ende, som vi är glada och stolta över. 

ARF/FilmCentrum Syd samarbetar med MmD i olika 
sammanhang: Vi sitter tillsammans i arrangörsnät-

verket Förintelsens minnesdag, vi har samarbetat 2017 kring FN 
dagen 21 mars 2017, och i filmgruppen på Feministisk  festival. 
MmDs projekt DiBU och ARF har samarbetat kring ett arrangemang 
för skolor i anslutning till Internationella toleransens dag.

FilmCentrum Syd & ARF

”
Under 2017 har Malmö mot 
Diskriminering varit delaktiga 

under Handels Stegutbildningar för 
förtroendevalda. De har även hållit en ny 
kurs för Handels medlemmar, Alla med-
lemmars kurs: Diskriminering, som var 
uppskattad av kursdeltagarna och som 
vi ser fram emot att upprepa.

Handels

ABF Malmö har genom MmD 
arrangerat en studiecirkel i 

normkritiskt bemötande för cirkelledare 
och cirkelledarutbildare.

ABF Malmö

MISO är en stolt medlemsförening 
och är glada att vi kan stödja MmD 

med bokföring och HR service.

MISO

”

”
”
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Juridisk verksamhet
Under 2017 har DiBU gått från att ha en an-
ställd jurist till två! Nina Arvidsson och Anna 
Sonnsjö Andersson utgör DiBUs juridiska 
team. 

Förutom ärendehanteringen har verksamheten 
bestått i att inhämta och sammanställa kom-
petens och erfarenheter i en manual för bemö-
tande av barn. 

Manualen, som bland annat riktar sig till anti-
diskrimineringbyråer, är just nu ute på remiss. I 
februari -18 kommer Anna och Nina hålla en 
heldag på temat bemötande av barn som upp-
levt diskriminering för jurister och andra som 
jobbar med ärendehandläggning på ADB:erna. 
Ett fortlöpande arbete med att ta fram och ut-
värdera alternativa metoder för handläggning av 
barnärenden pågår även för fullt inom projektet.

Ärendehandläggningen 
Sedan projektets start har DiBU haft totalt 15 
rådgivningsärenden. Ungefär hälften av dessa 
har rört utbildningsområdet. De frågor som ak-
tualiserats har främst rört funktionsnedsättning, 
etnicitet, trakasserier samt sexuella trakasserier. 

Vad avser handläggningsärenden har DiBU se-
dan projektets start totalt handlagt 27 ärenden 
som nu är avslutade. Utöver dessa är 9 hand-
läggningsärenden nu pågående vid årsskiftet. 
Den vanligaste diskrimineringsgrunden som 
har berörts i handläggningsärendena har varit 
funktionsnedsättning. Därefter har det varit 
vanligt med frågor kring etnicitet, trakasserier 
och sexuella trakasserier. 

Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU) 

Utbildningsverksamhet
16 pilotutbildningar i olika format för olika 
grupper inom åldersspannet 11-18 år har hållits 
för både elever, ungdomar i fritidsgårdar och 
aktivister i olika föreningar. 5 pilotutbildningar 
i olika format för 5-åringar upp till 10-åringar 
har hållits i förskola, skola och en förening. 

Responsen och samspelet vi fått vid dessa 
tillfällen samt feedback i utvärderingar från 
barnen och ungdomarna har legat till grund 
för materialen vi tar fram inom DiBU. Även de 
berättelser och den kontakt juristerna har med 
barn och unga genom rådgivning och ärende-
handläggning infogas på olika sätt i arbetet med 
materialet.

DiBU kommer arbeta fram två material. Barn-
boken riktar sig till barn som är 6-10 år och 
berättar med hjälp av Kim vad barn kan göra 
om de blir utsatta för diskriminering. 

Ungdomsboken riktar sig till unga som är 11-
18 år och förklarar diskrimineringslagen med 
ett normkritiskt förhållningssätt och med hjälp 
av tonåringen Ada, klasskamrater och andra 
i hennes närhet som upplever olika former av 
diskriminering. 

DiBU har under 2017 haft nöjet och hjälpen 
av två praktikanter, Mohammed och Henry. 
Mohammed praktiserade under fyra veckor 
genom Ung i Sommar (Malmö stad). Henry 
praktiserade genom sin högstadieskola. Hen var 
på MmD i två veckor. Dom har båda varit stora 
tillgångar i projektets arbete med materialet och 
det utåtriktade arbetet.

Genom ett samarbete med Antidiskrimi-
neringsbyrån i Uppsala (ADU) kommer ett 
tredje material - handboken PraLin - Praktiskt 
Likabehandlingsarbete i skolan - tryckas i vår, 
omarbetad och förbättrad. Handboken riktar sig 
till skolpersonal och är ett nödvändigt komple-
ment till det material som DiBU tar fram till 
barn och unga.

Samtliga material kommer tryckas i maj/juni 
2018.

Påverkansarbete och synlighet
I slutet av september åkte MmD och DiBU 
ut på en Skåneturné. Vi träffade omkring 20  
tjänstepersoner och ett par politiker i Lund, 
Malmö, Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Eslöv 
och Hörby. Vi träffade barnrättsstrateger, inte-
grationshandläggare, folkhälsostrateger, fältar-
betare och rektorer. Vi pratade om hur de jobbar 
utifrån barns rättigheter. Vad pågår i kommu-
nerna? Kan vi samarbeta, behövs stöd kring att 
arbeta med aktiva åtgärder? 

Besöken har lett till fyra olika utbildnings- eller 
informationsinsatser i fyra av kommunerna. En 
lyckad turné som får en uppföljning i det nya 
året!

Ett ideellt nätverk för barnets rättigheter
Mot slutet av året var DiBU tillsammans med 
våra samarbetsparter BRIS och Rädda Barnen 
samt Tjejer i förening (ABF) drivande i att 
starta upp ett nätverk bland ideella föreningar 

i Skåne som jobbar utifrån barns rättigheter. 
En första open space workshop hölls och 15 
organisationer närvarande. Nätverket Skåne för 
Barnets Rättigheter, som är arbetsnamnet, ska 
träffas igen i början av det nya året.

DiBU har även påbörjat ett samarbete med 
Stadsmissionens verksamhet Unga Forum. Frå-
gan kring barn och unga som lever i papperslös-
het och hur de kan utsättas för diskriminering 
är viktiga att prioritera.

Synlighet & tillgänglighet - chatt!
DiBU har tagit fram tre en-minuters filmer som 
belyser rasistiska trakasserier mot barn, transfo-
biska trakasserier i skolan och dåligt bemötande 
inom vården för personer med funktionsned-
sättningar. Filmerna har spridits på facebook 
(Dibu - Diskriminering mot Barn och Unga) 
och instagram (dibu_mmd).

DiBU har medverkat i radio två gånger under 
året; dels i Din Gata 100,6 och i P4 Malmöhus 
morgon.

I samband med #metoo delade DiBU ett inlägg 
på facebook som förklarade när något utgör 
sexuella trakasserier. Inlägget delades 47 gånger 
och nådde uppskattningsvis ett antal tusen 
personer. 

Under 2018 kommer DiBU lägga mycket fokus 
på digital synlighet och att få in fler ärenden via 
chatt. I januari öppnar vi en chatt-tjänst som 
kommer vara tillgänglig under telefontiden varje 
tisdag.

Verksamhet, möten och framgångar
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Bostadsprojektet

Bostadsdiskriminering har varit en hjärtefråga 
för Malmö mot Diskriminering under flera år, 
och arbete med frågan har skett i projektform 
sedan år 2013. Under åren 2013–2015 skedde 
arbetet i samarbete med Malmö stad och Hy-
resgästföreningen, och 2016/2017 återupptogs 
arbetet efter att vi fått stöd av Kulturdeparte-
mentet. 

Malmö mot Diskriminering har länge varit 
en ensam röst i frågan, och vi är i stort sett 
ensamma om att driva bostadsdiskriminerings-
mål rättsligt. Det är en ohållbar ordning för en 
så liten aktör. Arbetet i bostadsprojektet har 
därför år 2017 haft inriktning mot att nå ut 
med erfarenheterna från de tidigare projektåren. 
Målsättningen har varit att det efter projektet 
ska finnas fler aktörer som kan ge både rådgiv-
ning och stöd till personer som har utsatts för 
bostadsdiskriminering. Det ska också finnas fler 
aktörer som kan driva bostadsdiskrimineringsä-
renden rättsligt.

I mars genomfördes två konferenser om diskri-
minering på bostadsmarknaden, dels en öppen 
konferens som riktade sig till det civila samhäl-
let, den offentliga sektorn och andra intressera-
de och aktiva inom frågan, och dels en konfe-
rens riktad mot fastighetsägare, hyresvärdar och 
anställda inom bostadsbolag med temat barn, 
boende och diskriminering. Den sistnämnda 
genomfördes av Malmö mot Diskriminerings 
projekt Diskriminering mot Barn och Unga 
(DiBU) och syftade till att lyfta frågan om 
barns utsatthet på bostadsmarknaden och för 
att uppmuntra till ett mer aktivt arbete för att 
främja en trygg boendemiljö för barn. 

Under hösten har tre utbildningar hållits för 
den nationella serviceenheten hos Hyresgästför-
eningen och för Hyresgästföreningens jurister. 
Utbildningarna fokuserade på de grundläg-
gande delarna i diskrimineringslagstiftningen, 
rättspraxis och bevisfrågor med fokus på att 
deltagarna ska kunna identifiera bostadsdiskri-
mineringsärenden och ge råd till enskilda om 
hur de kan säkra bevisning och ta sitt ärende 
vidare.

I december bjöd Malmö mot Diskriminering 
in till konferens om bostadsdiskriminering, 
med temat att driva rättslig process i diskrimi-
neringsmål. Fokus var erfarenhetsutbyte mel-
lan antidiskrimineringsbyråer samt strategisk 
processföring för att öka kunskapen hos övriga 
byråer samt öppna upp för att de ska kunna 
driva rättsliga processer i bostadsdiskrimine-
ringsärenden. Under konferensen föreläste 
bland annat Anna Rosenmüller Nordlander, 
processförare vid DO, Civil Rights Defenders 
chefsjurist John Stauffer och Paul Lappalainen, 
verksam vid Stockholms universitet. 

På grund av att det har varit ärendestopp i verk-
samheten under stora delar av 2017, har antalet 
inkomna ärenden minskat drastiskt. Ett antal 
bostadsdiskrimineringsärenden är dock fortfa-
rande aktiva och arbetet med dessa fortsätter 
under 2018. 

I dagsläget är projektet finansierat till och med 
april 2018, men ett arbete med att söka pengar 
för att fortsatt kunna driva ytterligare ett pro-
jektår pågår. Behovet av ett riktat arbete mot 
bostadsdiskriminering är fortsatt mycket stort, 
och vi känner oss inte färdiga än. 

9

Fortsatt satsning mot diskriminering på bostadsmarknaden
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Den processledande verksamheten 
Ett långsiktigt stöd i arbetet mot diskriminering

Under 2017 har Malmö mot Diskriminering fortsatt bedriva sin processledande verksamhet med 
hjälp av finansiering från Malmö stad. Verksamheten tar sin utgångspunkt i kapitel 3 i diskrimi-
neringslagen (2008:567), som påbjuder ett aktivt åtgärdsarbete mot diskriminering inom sam-
hällsområden utbildning och arbetsliv. Syftet med verksamheten är att erbjuda handledning och 
stöd till verksamheter som kommer malmöborna till gagn. Våra två processledare har etablerat 
många goda samarbeten med organisationer inom den offentliga, privata och ideella sektorn. 
Verksamheten syftar också till att ta fram nya metoder för arbetet med aktiva åtgärder, och skapa 
bredare förståelse för lagens innebörd. 

Forskningscirkel
Från 1 januari 2017 skärptes lagens krav gällan-
de arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet 
och utbildningsområdet avsevärt. Detta gjordes 
innan någon tillsynsmyndighet hade utkommit 
med rekommendationer och metoder för hur 
lagkraven ska omsättas i praktiken. Vår erfaren-
het är dessutom att de myndighetsskrivelser 
som sedan har publicerats under året inte möter 
behoven som uttrycks av ansvariga arbetsgivare 
och utbildningsanordnare, och att det finns en 
akut efterfrågan på praktiska tillvägagångssätt 
för hur verksamheter, inte minst arbetsgivare, 
ska arbeta praktiskt med det främjande och 
förebyggande antidiskrimineringsarbetet. 

MmD valde därför att bilda en forskningscirkel 
där akademin och arbetslivet möts för att utröna 
hur aktiva åtgärder kan förstås i konkreta sam-
manhang, genom att applicera forskningsmeto-
dik på de processer som startas på deltagarnas 
respektive arbetsplatser. Arbetsplatser som finns 
representerade i forskningscirkeln är Skanska, 
Region Skåne, Byggnads fackförbund, Malmö 
högskola och Nils Holgerssongymnasiet i 
Skurup. 

Forskningscirkeln hade sin första träff i oktober 
2017, och kommer fortsätta ha månatliga träffar 
fram till och med juni 2018. Mellan träffarna 
får deltagare individuell handledning av pro-
cessledarna och från forskningsledaren Chris-
tina Johnsson, prefekt och universitetslektor på 
Malmö högskola. Arbetet med forskningscir-
keln väntas mynna ut i ett handledningsmate-
rial om aktiva åtgärder inom arbetslivet under 
hösten 2018. 

Processer
ABF
Vår medlemsförening ABF tog initialt kontakt 
med oss för att jobba med deras projekt Kreati-
va Gemenskapen. Efter några träffar avstannad 
vårt samarbete med projektgruppen, på grund 
av en rad praktiska svårigheter som de hand-
skades med internt. Däremot inleddes två nya 
processer i samarbete med ABF, inom ramen 
för projektet Drevet och inom den allmänna 
studiecirkelverksamheten. 
 

ABF Cirkelledarutbildningar: Under hösten 
2017 har processledarna fortbildat en grupp 
studiecirkelledare på ABF Malmö/Lomma/
Burlöv, på uppdrag av den lokala ombudsman-
nen. Gruppträffarna har främst handlat om 
antidiskriminering och metoder för ett rättvist 
bemötande så att ABF i större utsträckning ska 
kunna erbjuda alla Malmöbor möjligheter till 
folkbildning. Temat på satsningen har därför 
varit ”Normkritiskt bemötande och antidiskri-
minering”. Dokumentationen och reflektioner 
från utbildningsinsatsen kommer att presenteras 
för ombudsmannen i början på 2018, och väntas 
resultera i handledningsmaterial och att delar 
av utbildningen inkorporeras i ABF:s ordinarie 
introduktionsutbildning till cirkelledare. 

ABF Drevet: Drevet är ett projekt som syftar 
till att underlätta för ensamkommande ungdo-
mar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar 
möjligheten till sysselsättning och försörjning. 
Projektet ville att processledarna skulle hjälpa 
arbetsgruppen och deltagarna att arbeta fram 
en värdegrundsstruktur. Vi träffade projektet 
fem gånger. Våra träffar resulterade i, förutom 
att ge gruppen verktyg till kommunikation, en 
värdegrundsförklaring som projektet antagit (se 
bilaga). 

St. Petri gymnasium
Efter att en mentor tog kontakt med MmD för 
att få hjälp med ojämlika strukturer i sin klass, 
upprättade processledarna en plan för att göra 
en analys av situationen och samtidigt utbilda 
klassen om deras rättigheter och skyldigheter. 
Efter totalt fem träffar med klassen och flera 
möten med mentorerna och elevhälsan, över-
lämnades en rapport till skolledningen, som i 
sin tur bildade en arbetsgrupp med lärare med 
genuspedagogisk kompetens som skulle fort-
sätta arbeta med klassen i fråga. 

Socialtjänst Söder 
Två planeringssekreterarna med ansvar för anti-
diskrimineringsarbete ville upprätta ett långva-
rigt samarbete med MmD där processtöd skulle 
ges till de nyutsedda jämlikhetsombuden, samt 
utbildningsinsatser till hela personalgruppen. 
Under året har vi således haft planeringsmöten 
med planeringssekreterarna där stöd har getts 
vid skapandet av ett upplägg för arbetet mot 
diskriminering. Vi har hållit två halvdagsutbild-
ningar för de närmare 200 medarbetarna, och 
hjälpt till med att strukturera och leda arbe-
tet med jämlikhetsombuden. Vår ömsesidiga 
förhoppning är att processledningen av jämlik-
hetsombuden ska fortsätta under 2018, givet att 
organisationen kan frigöra tid och finansiering 
av eventuella utgifter. 

Övriga samarbeten 
Utbildningar och workshops om förebyggande 
antidiskrimineringsinsatser, med utgångspunkt i 
normkritik och aktiva åtgärder i lagens mening, 
har också hållits på bland andra följande organi-
sationer: Förskoleförvaltningen / öppna förskolor, 
Serviceförvaltningen, Malmö högskola, Sparban-
ken, Handels fackförbund, Byggnads fackförbund, 
Kompetenscenter Idéburna Malmö, Startskolan, 
Likarättsdagarna (Region Skåne). 

Ytterligare förfrågningar om samarbeten har 
inkommit från flera håll, vilket gör att process-
ledarna måste bli selektiva och arbeta utifrån en 
strategisk utvecklingsplan. 
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Ett av Malmö mot Diskriminerings grundupp-
drag är att ge enskilda som utsatts för diskrimi-
nering kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. 
I Malmö mot Diskriminerings grundverksam-
het arbetar två jurister med detta och inom 
projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och 
Unga) arbetar två jurister med anmälningar och 
ärenden som rör barn och unga som utsatts för 
diskriminering. 

Under 2017 har Malmö mot Diskriminering 
tagit emot 164 ärenden. Dessa delas in i råd-
givnings- respektive handläggningsärenden. 
Rådgivningsärenden är ärenden som avslu-
tas efter att juridisk rådgivning har getts och 
handläggningsärenden är ärenden där Malmö 
mot Diskriminerings jurister utreder och i de 
fall det finns förutsättningar för det, vidtar 
rättsliga åtgärder. De åtgärder som Malmö mot 
Diskriminering vidtar efter att ett ärende har 
utretts kan vara att rikta kritik mot den som 
har diskriminerat, att verka för att en förlikning 
sker, att anmäla ärendet till tillsynsmyndighet 
eller att Malmö mot Diskriminering går in och 
driver ärendet i domstol. 

Under 2017 har Malmö mot Diskriminering 
varit tvungna att skära ner drastiskt på antalet 
handläggningsärenden. Malmö mot Diskri-
minering fick under 2016 in väldigt många 
ärenden och i början av 2017 hade Malmö mot 
Diskriminering även flera ärenden som låg i 
domstol. På grund av detta har vi haft ett så 
kallat ärendestopp under större delen av året. 
Detta har inneburit att de allra flesta som har 
kontaktat Malmö mot Diskriminering enbart 
har kunnat få rådgivning och stöd för att på 
egen hand ta sitt ärende vidare. Ärendestoppet 
har inte gällt för ärenden som rör barn och unga 
då projektet DiBU under året har kunnat ta 
emot och utreda ärenden inom projektets ramar. 

Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete 
- Råd och stöd till enskilda som utsatts för diskriminering 

Under tiden som vi har haft ärendestopp har 
Malmö mot Diskriminering arbetat med de 
ärenden som följde med från tidigare år och av-
slutat ett flertal ärenden. Under året har Malmö 
mot Diskriminering även för första gången haft 
ett ärende som överprövats av Arbetsdomstolen 
vilket var en nyttig erfarenhet för byrån och 
som ledde fram till att en rättsfråga i diskrimi-
neringslagen avseende arbetsgivarens ansvar vid 
trakasserier klargjordes. 

Först i slutet av 2017 har vi kunnat komma 
ner till ett rimligt antal handläggningsärenden 
och kan återigen öppna upp för att ta emot 
handläggningsärenden. Inför 2018 har Malmö 
mot Diskriminering arbetat fram en ny ram för 
handläggningen av ärenden med målet att skapa 
ett mer hållbart system. Detta har varit nödvän-
digt eftersom Malmö mot Diskriminering får 
in långt fler ärenden än vad vi, med nuvarande 
resurser, kan ta emot. Vi har även under de 
senaste åren sett en ökning av mer kvalificerade 
ärenden, det vill säga ärenden som tydligt faller 
under diskrimineringslagen och där bevisningen 
och andra förutsättningar för att driva ärendet 
vidare är goda. Detta höga tryck har gjort att 
arbetssituationen för byråns jurister har varit 
mycket ansträngd under 2017 men förhopp-
ningen inför 2018 är att vi ska kunna få ett 
tydligare system för ärendehandläggningen där 
vi kan säkra kvalitén i vårt arbete och fördela de 
resurser vi har på ett bättre och tydligare sätt. 
Bland annat innehåller den nya ramen ökade 
möjligheter för enskilda att få uppföljande stöd 
från Malmö mot Diskriminering och att vi 
kommer att ha ett tydligt kösystem för de ären-
den som går vidare och utreds av Malmö mot 
Diskriminering. 

Vilka anmäler till Malmö mot 
Diskriminering och varför? 

Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete 
utgår ifrån de anmälningar som inkommer till 
byrån. Vi arbetar med alla diskrimineringsgrun-
der som omfattas av diskrimineringslagen, det 
vill säga kön, könsidentitet och könsuttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning och ål-
der. Malmö mot Diskriminering gör inga urval 
kopplade till att någon diskrimineringsgrund 
eller något samhällsområde skulle vara viktigare 
än något annat utan tar emot alla anmälningar 
på samma sätt. 

Det går inte att dra några slutsatser utifrån 
Malmö mot Diskriminerings statistik om vilka 
grupper i samhället som är mest utsatta eller 
inom vilka samhällsområden som diskrimine-
ring oftast sker. Det som Malmö mot Diskrimi-
nerings statistik kan sägas visa är vilka grupper 
som vår verksamhet når ut till och kanske även i 
viss mån hur kunskaperna om diskriminerings-
lagens skydd ser ut i samhället. Om en person 
inte känner till Malmö mot Diskriminering 
eller vet om att den skyddas av diskriminerings-
lagen så kommer den ju inte heller att anmäla. 

Det vanligast förekommande ärendet hos 
Malmö mot Diskriminering är ett ärende som 
rör diskriminering i arbetslivet kopplat till 
diskrimineringsgrunden etnicitet. Malmö mot 
Diskriminerings upplevelse är att många har 
kunskap om skyddet mot etnisk diskriminering 
i arbetslivet men att det inte alls finns lika stor 
kunskap om att man även skyddas mot diskri-
minering till exempel på bostadsmarknaden 
eller i kontakter med vården eller socialtjänsten. 

Malmö mot Diskriminering försöker följa upp 
olika områden eller frågor där vi tror att vi 
behöver nå ut bättre. Till exempel så har Malmö 
mot Diskriminering under lång tid arbetat 
aktivt för att lyfta frågan om bostadsdiskrimine-
ring för att fler ska kunna få stöd om de utsätts 
för diskriminering. En annan fråga som Malmö 
mot Diskriminering också arbetat mycket med 
under de senaste åren är utsatthet kopplat till 
könsidentitet där vi genom att driva flera ären-
den kopplat till den diskrimineringsgrunden 
har kunnat se en ökning av anmälningar, och ett 
större förtroende för vår verksamhet i de frågor-
na. Malmö mot Diskriminering har även haft 
flera ärenden under 2017 som på olika sätt har 
berört frågan om föräldraskap för samkönade 
par. Ett av de ärendena har DO tagit över och 
det kommer att bli en domstolsprövning under 
2018 kring hur den svenska lagstiftningen, som 
ser olika ut för samkönade och heterosexuella 
par, ska tolkas utifrån diskrimineringslagens 
bestämmelser. 
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Statistik kring våra ärenden 

Etnicitet: 29 %
Funktionsnedsättning 28 %
Kön: 7 %
Könsidentitet: 7 %
Religion eller annan trosuppfattning: 7 %
Ålder: 6 %
Sexuell läggning: 3 %
Sexuella trakasserier: 4 %
Annan grund: 9 %

Utifrån diskrimineringsgrund      
Diskrimineringsgrunder
De största grunderna bland anmälning-
arna som inkom under 2017 var etnicitet och 
funktions¬nedsättning. Etnicitet har i Malmö 
mot Diskriminerings historia alltid varit den 
vanligast förekommande grunden vid diskrimi-
nering, med undantag för 2016 då funktions-
nedsättning blev den grund som flest anmäl-
ningar rörde. 

I 15 % av alla inkomna anmälningar 2017 
uppgavs mer än en diskrimineringsgrund. Det 
handlar alltså om fall där anmälaren upplevt att 
diskrimineringen hen utsatts för hade kopp-
ling till flera grunder samtidigt. Den vanligast 
förekommande grunden i anmälningar med 
multipla diskrimineringsgrunder är etnicitet. 
För statistiken innebär detta att antalet sam-
manräknade grunder totalt blir fler än det totala 
antalet inkomna ärenden. Statistiken som visas 
här utgår från upplevelsen av diskriminering 
hos anmälaren – inte om det som hänt faktiskt 
uppfyller de ramar och krav som diskrimine-
ringslagen ställer upp för att skyddet för en viss 
diskrimineringsgrund ska aktualiseras.

Sexuella trakasserier är en diskrimineringsform 
som saknar koppling till någon särskild dis-
krimineringsgrund – istället handlar sexuella 
trakasserier om kränkande handlingar av sexuell 
natur. Sexuella trakasserier redovisas därför här 
separat, trots att de inte utgör en av lagens sju 
grunder. Anmälningar rörande sexuella trakas-
serier har ökat under året, från 1 % av anmäl-
ningarna under 2016 till 4 % under 2017.

Utifrån samhällsområde

Arbetsliv: 30 %
Hälso- och sjukvård och socialtjänst: 20 %
Utbildning: 17 %
Varor, tjänster och bostäder: 12 %
Offentlig anställning: 5 %
Socialförsäkringssystemet: 4 %
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet: 1 %
Värnplikt, civilplikt, annan militär utbildning: 1 %
Medlemskap i vissa organisationer: 0 %
Start och bedrivande av näringsverksamhet: 0 %
Ej i lag skyddat område: 10 %

Samhällsområden
Skyddet i diskrimineringslagen täcker tio sam-
hällsområden. Bland de anmälningar Malmö 
mot Diskriminering har fått in under 2017 är 
arbetslivet det vanligast förekommande sam-
hällsområdet. Hälso- och sjukvård och social-
tjänst är näst störst, tätt följt av utbildning som 
är det tredje största samhällsområdet. Jämfört 
med föregående år har anmälningarna som rör 
diskriminering inom utbildningsområdet ökat, 
vilket kan tolkas i ljuset av att projektet DiBU 
(Diskriminering mot Barn och Unga) nu har 
varit verksamt i två år. Genom att besöka skolor 
och på annat sätt synas och höras bland barn 
och unga har projektet DiBU fått allt större 
spridning runtom i Skåne.

Resultat
Årets resultat är starkt påverkat av att Malmö 
mot Diskriminering har haft stopp för nya 
ärenden under stora delar av året. Ärendestop-
pet infördes som en nödvändig åtgärd för att 
hinna i kapp med ärenden som släpat efter från 
tidigare år, och för att ge utrymme att arbeta 
fram nya strategier och riktlinjer för ärende-
handläggningen framöver. Under ärendestoppet 
har juristerna i Malmö mot Diskriminerings 
grundverksamhet inte åtagit sig nya ärenden för 
handläggning, utan endast erbjudit rådgivning 
och stöd via telefon och e-post. Eftersom färre 
ärenden har kunnat antas för handläggning har 
det totala antalet inkomna ärenden minskat 
drastiskt jämfört med förra året. Samtidigt har 
juristerna arbetat för att avsluta de ärenden som 
släpat efter från tidigare år, med resultatet att 
endast 25 pågående ärenden följer med in i 2018.

Av de 64 handläggningsärenden som avslutats 
under 2017 har 55 % avslutats utan åtgärd från 
Malmö mot Diskriminerings sida. Detta kan 
bero på att anmälare inte har återkommit eller 
inte har önskat gå vidare i ärendet, att rättsut-
redning har visat att situationen inte täcks av 
diskrimineringslagen, att ärendet preskriberats 
eller att bevisningen inte har hållit.

37 % av handläggningsärendena avslutades 
efter åtgärd från Malmö mot Diskriminerings 
sida. En åtgärd kan till exempel vara att Malmö 
mot Diskriminering har riktat kritik mot 
en motpart, har gjort en anmälan till berörd 
tillsynsmyndighet, har hjälpt till att få till stånd 
en samförståndslösning mellan anmälare och 
motpart, att förlikning har skett eller att saken 
har avgjorts i domstol. Under 2017 har Malmö 
mot Diskriminering fått tre fastställda domar. 
Ytterligare en dom har överklagats och inväntar 
prövning i hovrätten. I ett av de avgjorda fallen 
nådde Malmö mot Diskriminering framgång då 
motparten medgav talan innan huvudförhand-
ling. Fallet gällde etniska trakasserier i arbetslivet. 
I de två återstående fallen ogillades Malmö mot 
Diskriminerings talan. Även dessa fall rörde dis-
kriminering i arbetslivet. Under året har vi nått 
förlikning i ytterligare tre ärenden, antingen i 
domstol eller innan stämning. 

Vissa samhällsområden saknas helt bland 
anmälningarna under 2017. Dessa är medlem-
skap i vissa organisationer (alltså medlemskap 
i fackförbund) och start och bedrivande av 
näringsverksamhet. En anmälan har rört arbets-
marknadspolitisk verksamhet, och ytterligare en 
anmälan har rört värnplikt, civilplikt och annan 
militär utbildning.

10 % av anmälningarna rör diskriminering 
inom ett samhällsområde som inte skyddas i 
diskrimineringslagen. Det handlar typiskt sett 
om att en person upplevt sig diskriminerad av 
en myndighet vars beslut inte omfattas av lagen. 
Bland anmälningarna märks särskilt Skattever-
ket, Polismyndigheten och Migrationsverket. 
Lagen skyddar heller inte mot diskriminering 
som förekommer mellan privatpersoner eller i 
föreningslivet, vilket ett fåtal anmälningar har 
gällt.
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Ärenden 2017
Statistik över inkomna ärenden

Inkomna: 164
Eftersläpande från 2016: 69
Totalt: 233

Avslutade efter rådgivning: 144
Avslutade efter handläggning: 64
Fortsatt pågående vid årsskiftet: 25

Geografisk fördelning

Malmö: 51 %
Lund: 9 %
Övriga Skåne: 15 %
Övriga Sverige: 8 %
Nationellt: 7 %
Okänt: 10 %

Av de anmälningar Malmö mot Diskriminering 
har fått in under 2017 gäller drygt hälften hän-
delser som ägt rum i Malmö. Näst största kom-
mun är Lund. Totalt rör 75 % av anmälningarna 
händelser i Skåne. Bland kommunerna i Malmö 
mot Diskriminerings upptagningsområde var 
Simrishamn, Ystad och Burlöv vanligast före-
kommande efter Malmö och Lund. Totalt finns 
11 av de 18 upptagningskommunerna represen-
terade bland anmälningarna. *

I 7 % av fallen har diskrimineringen som 
anmälts varit rikstäckande, vilket typiskt sett 
innebär att anmälan rör en bestämmelse, ett 
förfaringssätt eller en praxis som drabbar perso-
ner ur en viss grupp över hela landet. I 10 % av 
anmälningarna har personen som anmält inte 
uppgett händelsekommun.

* Antalet ärenden som inkommer till Malmö mot 
Diskriminering säger inget om problemet med 
diskriminering i respektive kommun, utan mer om 
kommunens storlek samt om Malmö mot Diskrimi-
nerings förmåga att nå ut i respektive kommun.

Malmö mot Diskriminerings opinionsbildande arbete 
Samverkan för ett nätverk mot diskriminering 

Malmö mot Diskriminering anser sitt opinionsbildande arbetet mot diskriminering och för 
mänskliga rättigheter som en viktig insats för ett demokratiskt och rättvist samhälle och därmed 
som en av våra grundläggande uppgifter. Utöver vår utbildningsverksamhet är det självklart för 
Malmö mot Diskriminering att samverka och ingå i olika nätverk för att sprida kunskap och 
utveckla antidiskrimineringsarbetet vidare.

Under 2017 har Malmö mot Diskriminering 
varit med och arrangerat följande arrangemang: 
•  Förintelsens Minnesdag
•  FN-dagen mot rasism och diskriminering 
med temat rasism och strukturella hinder på 
arbetsmarknaden
•  Minnesdagen för avskavande av den transat-
lantiska slavhandeln i Sverige
•  Malmö Queer Film Festival 
•  Stora Likarättsdagarna  

har varit delaktig på följande evenemang:  
•  Världsdagen för psykisk hälsa / Skåne  
veckan för psykisk hälsa  
•  Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF)
•  Trygghetskonferens Ungdomsrådet (Söder)
•  Forum för levande historias konferens  mot 
rasism i skolan

och har jobbat aktivt med opinionsbildning på:  
•  Nätverk Trelleborgare för Rättvisa
•  Projektet Drevet 
•  Föreningarnas dag under Malmöfestivalen
•  HumJur dagen på Lunds Universitet

Under 2017 har Malmö mot Diskrimine-
ring genomfört mer än 100 utbildnings- och 
informationsinsatser som sammantaget nått 
närmare 4000 personer.

Malmö mot Diskriminering har varit aktivt 
engagerad i att arrangera några viktiga minnes-
dagar under 2017, såsom ”Förintelsen Min-
nesdag”, ”FN-dagen mot rasism och diskrimi-
nering” och ”Minnesdagen för avskavande av 
den transatlantiska slavhandeln i Sverige”. I 
dessa samarbetsprojekt ingick flera aktörer från 
Malmös civilsamhälle, t.ex. Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa, ABF Malmö/Lomma/
Burlöv, ARF - film och kultur för mänskliga 
rättigheter, men även Malmö stad och Malmö 
högskola. Dessa minnesdagar, som handlar och 
påminner om betydelsen av de mänskliga rättig-
heterna och den grundläggande principen om 
icke-diskriminering, är en viktig del av Malmö 
mot Diskriminerings samverkan och utåtriktade 
arbete.

Som en uppföljning av sitt tidigare projekt 
”Diskriminering på bostadsmarknaden” har 
Malmö mot Diskriminering organiserat två 
konferenser i början av året. Den första heldags-
konferensen riktade sig till det civila samhället, 
den offentliga sektorn och alla intresserade och 
aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering. 

8 % av handläggningsärendena överlämnades 
till en annan aktör. Detta har skett i fall när en 
annan aktör, till exempel en annan antidiskri-
mineringsbyrå, ett fackförbund eller en funktion 
inom en viss förvaltning har haft bättre möj-
ligheter eller varit bättre lämpade att hitta en 
lösning för anmälaren.

Andel handläggningsärenden som avslutats utan 
åtgärd: 55 %
Andel handläggningsärenden där MmD har gått 
vidare med åtgärd: 37 %
Andel handläggningsärenden som överlämnats 
till annan aktör: 8 %
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Programmet omfattade, utöver Malmö mot 
Diskriminerings rapportering om resultat från 
bostadsprojektet, föreläsare från politiken, aka-
demin och civilsamhället och workshops från 
olika fokusorganisationer i Malmö. Konferensen 
var fullsatt med 100 besökare. 

Den andra heldagskonferensen fokuserade på 
”Barn, boende och diskriminering” och riktade 
sig främst till fastighetsägare, hyresvärdar och 
anställda inom bostadsbolag i Skåne. I konfe-
rensorganisationen och genomförandet deltog 
även Rädda Barnen Region Syd, BRIS Region 
Syd och Hyresgästföreningen Södra Skåne. 

I december hade Malmö mot Diskriminering 
även möjligheten att bjuder alla svenska anti-
diskrimineringsbyråer till en konferens på två 
dagar om bostadsdiskriminering. Föreläsare 
kom bland annat från Civil Rights Defenders, 
Stockholms universitet och DO. 

Bostadsdiskriminering är en relevant fråge i 
det svenska samhället, inte minst med hänsyn 
till en väldig utbred bostadsbrist och en stor 
risk för följande diskriminering, t.ex. på arbets-
marknaden eller bör barn och deras skolgång. 
Därför kommer Malmö mot Diskriminering 
arbeta vidare med frågan om diskriminering på 
bostadsmarknaden och detta arbete kan du läsa 
vidare om i verksamhetsberättelsen. 

Under 2017 genomförde Malmö mot Diskri-
minering genomfört drygt 100 utbildnings- och 
informationsinsatser som sammantaget nått 
närmare 4000 personer. Bland utbildningsinsat-
serna kan särskilt märkas den av Malmös stad 
upphandlade utbildningen för chefer och ledare 
som under 2017 utökades genom en särskild 
satsning av Malmö stads skolförvaltningar. To-
talt genomfördes 23 utbildningar med närmare 
600 deltagare för Malmö stads chefer och ledare 
under 2017. Bland andra utbildningsinsatser 
kan nämnas:

•  Löpande utbildningar för fackförbunden 
Handels och Byggnads.
•  Utbildningar för Malmö mot Diskrimine-
rings medlemsorganisationer, såsom Strokeför-
eningen, Creativa Gemenskapens kooperativ 
och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. 

Under 2017 kunde Malmö mot Diskrimine-
ring etablera sitt samarbete med Region Skåne 
med flera utbildningar, och har varit delaktigt 
i organisationen och genomförandet av Stora 
Likarättsdagarna 2017. Ett samarbete som 
kommer att fortsättas och fördjupas under 2018. 

Malmö mot Diskriminering har fortsatt sitt 
engagemang som referensgrupp och samarbets-
partner i projektet och stiftelsen ”Kompetens 
Center Idéburna Malmö”, men även i ”Över-
enskommelsen Malmöandan” mellan Idéburen 
sektor och Malmö stad, där Malmö mot Diskri-
minering har varit delaktig i skaparprocessen. 

”Kompetens Center Idéburna Malmö” var en av 
de organisationer som har efterfrågat informa-
tionsinsatser från Malmö mot Diskriminering 
i sammanhang med #metoo-diskussionen. I 
sluten av året har Malmö mot Diskriminering 
genomfört flera utbildningar med temat sexuella 
trakasserier och sexuellt våld, men även genus-
normer. 
Under året har Malmö mot Diskriminering 
varit delaktig i utredningen ”Transpersoner i 
Sverige” (SOU 2017:92), båda med intervjuer 
och under en hearing. Malmö mot Diskrimi-
nering kommer bidra med en remiss till utred-
ningen under 2018. 

Malmö mot Diskriminering har nämnts flera 
gånger i media i sammanhang med sitt juridiska 
arbete under 2017. Men även i samhällsfrågor 
har Malmö mot Diskriminering varit synlig i 
medier, ett tecken på att Malmö mot Diskrimi-
nering är en etablerad och seriös aktör med sitt 
arbete mot diskriminering och för rättvisa. 

Projektet Diskriminering mot Barn och Unga 
(DiBU) har blivit en viktig utbildnings- och 
informationsaktör i sammanhang med dis-
kriminering som berör barn och unga, båda i 
Malmö och sydöstra Skåne. Även Malmö mot 
Diskriminerings processledare har etablerat sina 
insatser och processförändringar som en del av 
utbildningsverksamheten. 

Malmö stad: 37%
Utanför Malmö: 17%
Medlemsorganisation: 15%
Opinionsbildning & minnesdagar 13%
Andra: 12%
Region Skåne: 6%

Grundverksamheten: 
Diskriminering mot Barn och Unga
Processledning
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Malmö mot Diskriminering är en professio-
nellt arbetande ideell förening. Vi har en ideellt 
arbetande styrelse som antar budget samt sätter 
mål och riktlinjer för verksamheten. Den i sin 
tur bedrivs av professionell personal med hög 
kompetens under ledning av en verksamhets-
chef. Våra medlemmar är andra föreningar. De 
ger oss vår grund att stå på och falla tillbaka på. 
Tillsammans med våra medlemsföreningar ar-
betar vi för att främja mänskliga rättigheter och 
för att motverka diskriminering. Våra medlems-
föreningar ger oss legitimitet gentemot bidrags-
givare och samarbetspartners, de hjälper oss att 
säkra den demokratiska processen i vårt arbete 
och de är våra förlängda armar ut mot samhället 
omkring oss. De enskilda styrelsemedlemmarna 
har nominerats antingen av någon av våra 
medlemsföreningar eller direkt av Malmö mot 
Diskriminerings valberedning. Att styrelsen 
arbetar ideellt och har sin förankring i fören-
ingslivet ger oss viktig kunskap och förankring 
i lokalsamhället och möjlighet att genom våra 
nätverk initiera flera kreativa samarbeten för att 
motverka diskriminering. Särskilt gäller detta i 
Malmö där vi har vår hemvist men ett önskemål 
inför åren som kommer är att kunna få samma 
goda nätverk och förankring även i resten av 
vårt upptagningsområde som utgörs av 18 skån-
ska kommuner.

Under året som gått har styrelsen fäst särskild 
vikt vid att utveckla samarbete mellan styrel-
sen och personalen. Alla verksamheter har en 
kontaktperson från styrelsen knuten till sig och 
varje styrelseledamot har ingått i någon av de 
arbetsgrupper som funnits, tillfälliga eller mer 

Styrelsen om arbetet under 2017

Malmö mot Diskriminering - Verksamhetsberättelse 2017

långvariga. Vi har systematiskt arbetat med 
team sammansatta av både personal och styrel-
seledamöter för att fullgöra en del av de åtagan-
den som vi gjort under året. Som exempel kan 
nämnas framtagande av strategi för vårt med-
lemsarbete, strategi för vår utbildningsverksam-
het, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, lönekrite-
rier för 2017 samt verksamhetsplan för 2018.

Styrelsens verkställande utskott har bestått av 
ordförande, vice ordförande och verksamhets-
chef. I utskottet ligger personalansvar samt 
ansvar för förberedande av styrelsemöten. Kas-
sören har tillsammans med verksamhetschefen 
haft ansvar för ekonomi och budget. Styrelsen 
har haft 13 protokollförda möten under året 
varav två halvdagar tillsammans med personalen 
eller verksamhetskonferenser i internatform där 
personalen medverkat under del av tiden.  
 
Styrelsen har under året bestått av:
Irene Malmberg ordförande
Gunilla Gustafsson vice ordförande
Lasse Flygare kassör
Anneli Philipson ledamot
Jeanette Larsson ledamot
Tinahåkan Jönsson ledamot
Nahid Biglari ledamot
Ellen Follin ersättare och
Abdirisak Shukri ersättare

Under året begärde Abdirisak Shukri att få 
lämna styrelsen p g a tidsbrist och för hög 
arbetsbörda. Han entledigades från sitt uppdrag 
den 8 oktober 2017.

Detta är Malmö mot Diskriminering (MmD) 

Malmö mot Diskriminering – föreningarnas or-
ganisation för att främja mänskliga rättig-heter 
i Malmö – har som sin huvudsakliga uppgift att 
arbeta för mänskliga rättigheter, män¬niskors 
lika värde, värdighet och rätt, verka för jämlikhet 
samt att motverka diskriminering ur lagstift-
ningens grunder. Malmö mot Diskriminer¬ing 
är en religiöst – och partipolitiskt obunden 
förening, som bildades hösten 2010. 

Malmö mot Diskriminering är föreningarnas 
organisation och verktyg för att arbeta med 
mänskliga rättigheter och vår struktur bygger 
på att organisationer och föreningar i det civila 
sam¬hället och med koppling till Malmö och 
Skåne kan bli medlemmar i Malmö mot Dis-
kriminering. 

Malmö mot Diskriminerings verksamhet byg-
ger i huvudsak på tre områden. Dels erbjuder 
vi stöd och juridisk rådgivning till enskilda 
som upplever sig blivit utsatta för diskrimine-
ring. Dels arbetar vi med att skapa opinion och 
utbildar i frågor som rör normer och strukturer, 
mänskliga rättigheter och diskriminering. Dess-
utom arbetar vi med att ge stöd i det förebyg-
gande och främjande arbetet mot diskriminering. 

Malmö mot Diskriminering kan erbjuda 
kost¬nadsfri juridisk rådgivning till enskilda, 
medling mellan parter, ingå i förlikningar och 
stöd i arbetet med aktiva åtgärder. 

Malmö mot Diskriminering kan även förutom 
att gå in som ombud för enskild, även gå in som 
part rörande diskrimineringsärenden i domstol. 
Detta utifrån talerätten, som finns reglerad i 6 
kap 2§ Diskrimineringslagen. 

Utöver det juridiska arbetet erbjuder vi även 
utbildningsinsatser och processtöd. Utbild-
ningsinsatser i form av såväl paketlösningar, 
som skräddarsydda upplägg, workshops, före-
läsningar, seminarium och utbildningar inom 
normer och strukturer, mänskliga rättigheter 
och diskriminering. Processtöd kan innebära allt 
från kortare utbildningsinsatser i normkritiskt 
bemötande till längre stödinsatser där vi bistår 
verksamheter att bygga upp sina likabehand-
lingsstrukturer.

Malmö mot Diskriminering är ingen myndig-
het och omfattas därför inte av offentlighets-
principen. Därför kan den som vänder sig till 
oss för stöd och hjälp känna sig trygg i att vi 
inte lämnar vidare någon information utan 
personens godkännande. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C
214 33 Malmö

Tfn. 040 – 63 65 140
info@malmomotdiskriminering.se

Allmän juridisk rådgivning onsdagar kl 10-14
Juridisk rådgivning för barn och unga tisdagar kl 15-18

www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot Diskriminering
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Malmö mot Diskriminering – föreningarnas 
organisation för att främja mänskliga rättig-
heter i Malmö (Skåne) består i december 2017 
av följande 61 medlemsföreningar:

•  ABF Malmö
•  Astma- och Allergiföreningen i Malmö
•  Autism och Aspergerföreningen
•  BRIS Syd
•  Byggnads Skåne
•  Centrum för Sociala Rättigheter
•  Crime City Rollers – Malmö Roller Derby
•  DHR Malmö
•  Drogfritt.nu, Riksorganisationen för ett     
Drogfritt Sverige
•  Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd 
•  FIFH – Föreningen Idrott för Handikappade, 
Malmö
•  Filmcentrum Syd
•  Flyktingföreningen
•  FPES
•  FUB
•  Föreningen Värnet Malmö FVM
•  Handelsanställdas förbund avd. 1
•  Hassela Helpline
•  Herbert Felixinstitutet
•  HISO Malmö
•  HSO Malmö
•  Hyresgästföreningen Södra Skåne
•  Hörselskadades förening i Malmö
•  Interfem
•  Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
•  Judiska Församlingen i Malmö 
•  Juridikcentrum
•  Kongolesiska Föreningen i Skåne

Bilaga till MmD:s verksamhetsberättelse 2017 

•  LO-sektionen i Malmö
•  Lyssnare utan gränser
•  Malmö AmatörteaterForum
•  Malmö FF
•  Malmö Jämställdhetsbyrå
•  Malmö Romska Idé Center
•  Malmö Royal Roller Derby
•  Malmökretsen av Svenska Röda Korset
•  MISO
•  Neuroförbundet Malmö
•  Noaks Ark Skåne
•  PeaceWorks Sweden
•  Positiva Gruppen Syd
•  PRO Malmö
•  RFHL Malmö
•  RFSL Malmö
•  RFSL Rådgivningen Skåne
•  RFSU Malmö
•  Rädda Barnen Malmö (Syd)
•  Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA)
•  Spiritus Mundi
•  Språkcentrum i Malmö
•  Strokeföreningen Malmö
•  Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
•  Sveriges Skolledarförbund Malmöavdelningen
•  Tamam Malmö
•  The English International Association of 
Lund
•  Tillgänglighetsgruppen.se
•  UMAF
•  Winnet Malmö
•  Woman2Woman Diaspora Action Group
•  Yalla Trappan
•  Ystad Tillgänglighetsråd / HSO

Malmö mot Diskriminerings styrelse består 
av följande förtroendevalda:

•  Irene Malmberg – Ordförande 
•  Gunilla Gustafsson – Vice ordförande 
•  Lasse Flygare - Kassör
•  Anneli Philipson – Ledamot 
•  Jeanette Larsson – Ledamot 
•  Tinahåkan Jönsson – Ledamot 
•  Nahid Biglari – Ledamot 
•  Ellen Follin – Suppleant 
•  Abdirisak Shukri – Suppleant*

Under året begärde Abdirisak Shukri att få 
lämna styrelsen p.g.a. tidsbrist och för hög 
arbetsbörda. Han entledigades från sitt uppdrag 
den 8 oktober 2017. 

Malmö mot Diskriminerings valberedning 
består av följande förtroendevalda:

•  Linda Attin – Sammankallande 
•  Maria Pålsson 
•  Robabeh Taeri 

Malmö mot Diskriminerings revisorer består 
av följande förtroendevalda:

• Grant Thornton – Auktoriserad revisor
•  Rolf Hansson – Revisor
•  Allan Hedlund – Revisorssuppleant

Malmö mot Diskriminerings personal består i 
december 2017 av följande anställda:

•  Ana Marega – Processledare
•  Anna Sonnsjö Andersson - Projektjurist
•  Bobby Moreau Raquin – Administrativ koordinator
•  Disa Nordling – Projektjurist (föräldraledig)
•  Ellen Forsblad - Jurist
•  Hillevi Brandt - Jurist
•  Jay Seipel – Utbildningsansvarig
•  Johan Ekblad – Verksamhetschef
•  Johanna Ingemarsson – Biträdande verksam-
hetschef och Jurist
•  Karin Henrikz – Biträdande verksamhetschef 
och Jurist (föräldraledig)
•  Nina Arvidsson - Projektjurist
•  Sara Duarte – Projektledare

MmD har under 2017 genomfört följande 
interna möten:

•  Årsmötet 5 april
•  13 stycken styrelsemöten
•  12 stycken VU-möten
•  Två verksamhetskonferenser

Sammanställning över Malmö mot Diskriminerings interna organisation
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Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C 
214 33 Malmö. 

Tel: 040-6365140
Mejl: info@malmomotdiskriminering.se
Webb: malmomotdiskriminering.se
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:763-214

§ 161
Exploateringsprojektet Dalbyvägen m.m.  Genomförande av detaljplan för del 
av Arlöv 6:2. Arlöv 6:23. Kvarteret Ugglan

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2017, § 12, detaljplan nr 252 för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 
m.fl., kvarteret Ugglan. Kommunfullmäktige antog den 22 maj 2017, § 58, detaljplan nr 253 för Arlöv 
20:58 m.fl., kvarteret Fasanen. Detaljplanerna har vunnit laga kraft och ska nu genomföras. 

Planområdena är belägna längs Dalbyvägen mot Elisetorpsvägen på ena sidan och Ringvägen på andra 
sidan. Detaljplanerna medger bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus med tillhörande komple-
mentbyggnader. Utöver de kostnader som föranleds av exploateringen och som varje exploatör bekostar 
föreslås Dalbyvägen byggas om för att anpassas till den nya bebyggelsen. Åtgärderna avseende Dalbyvä-
gen hanteras separat i exploateringsavtalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar nu kunna påbörja projektering av ombyggnad av Dalbyvägen m.m. 
under våren 2019, i syfte att skapa beredskap för att samordna exploateringsprojekt och ombyggnad av 
Dalbyvägen. En upphandling av projektering håller på att tas fram. Därmed krävs ett beslut om investe-
ringsmedel motsvarande 13 mnkr plus 10 % i oförutsedda kostnader, totalt 14,3 mnkr.

___

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja projektering av ombyggnad av Dalbyvägen m.m. enligt i ären-
det redovisat förslag för genomförande av detaljplan 252 och 252,

att anslå 14,3 mnkr för ändamålet, samt

att anslaget ska finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-11-06

1/3

DIARIENUMMER

KS/2018:763-214

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

Kommunstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för genomförande av 
detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad av Dalbyvägen 
m.m. 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2017, § 12, detaljplan nr 252 för del av Arlöv 6:2, Ar-
löv 6:23 m.fl., kvarteret Ugglan. Kommunfullmäktige antog den 22 maj 2017, § 58, detaljplan 
nr 253 för Arlöv 20:58 m.fl., kvarteret Fasanen. Detaljplanerna har vunnit laga kraft och ska nu 
genomföras. 

Planområdena är belägna längs Dalbyvägen mot Elisetorpsvägen på ena sidan och Ringvägen på 
andra sidan. Detaljplanerna medger bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus med till-
hörande komplementbyggnader. Utöver de kostnader som föranleds av exploateringen och som 
varje exploatör bekostar föreslås Dalbyvägen byggas om för att anpassas till den nya bebyggel-
sen. Åtgärderna avseende Dalbyvägen hanteras separat i exploateringsavtalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar nu kunna påbörja projektering av ombyggnad av Dalby-
vägen m.m. under våren 2019, i syfte att skapa beredskap för att samordna exploateringspro-
jekt och ombyggnad av Dalbyvägen. En upphandling av projektering håller på att tas fram. Där-
med krävs ett beslut om investeringsmedel motsvarande 13 mnkr plus 10 % i oförutsedda kost-
nader, totalt 14,3 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja projektering av ombyggnad av Dalbyvägen m.m. 
enligt i ärendet redovisat förslag för genomförande av detaljplan 252 och 252,

att anslå 14,3 mnkr för ändamålet, samt

att anslaget ska finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2017, § 12, detaljplan nr 252 för del av Arlöv 6:2, Ar-
löv 6:23 m.fl., kvarteret Ugglan. Kommunfullmäktige antog den 22 maj 2017, § 58, detaljplan nr 
253 för Arlöv 20:58 m.fl., kvarteret Fasanen. Detaljplanerna har vunnit laga kraft och ska nu 
genomföras. 

Planområdena är belägna längs Dalbyvägen mot Elisetorpsvägen på ena sidan och Ringvägen på 
andra sidan. Detaljplanerna medger bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus med till-
hörande komplementbyggnader.

Vad gäller de åtgärder, både inom kvartersmark och på allmän platsmark, som blir en följd av 
exploateringarna, exempelvis tillfartsytor, GC-väg, belysningsanläggning, trafik- och gatuskylt-
ning, ska exploatören bekosta dessa enligt exploateringsavtal (se bilagorna). Anläggningarna ska 
byggas ut successivt i samma takt som exploateringen fortskrider. Exploateringsavtalen reglerar 
att kostnaderna för genomförandet helt och hållet åvilar exploatörerna. 

Utöver ovan nämnda åtgärder föreslås Dalbyvägen byggas om för att anpassas till den nya be-
byggelsen som blir tätare och mer stadsmässig. Åtgärderna avseende Dalbyvägen hanteras se-
parat i exploateringsavtalen. Förslag till utformning av ombyggnadsåtgärder för området från 
torget på Dalbyvägen till och med Ringvägens angöring har tagits fram och kostnadsberäknats. 
Kostnaderna delas i exploateringsavtalen av tre parter; Burlövs Bostäder AB med 40 %, Magno-
lia Holding 3 AB med 20 % och Burlövs kommun med 40 %. I exploateringsavtalet med Burlövs 
Bostäder AB bestäms även att parterna ska komma överens om tidplan/planering avseende 
genomförande av utbyggnaden av Dalbyvägsanläggningarna.
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Genomförande
Magnolia Holding 3 AB är i full gång med sin exploatering i kvarteret Fasanen. Magnolia Holding 
3 AB har sålt fastigheterna till Heimstaden AB men köpeavtalet mellan Magnolia och Heimsta-
den reglerar att exploateringskostnaden för Dalbyvägen ligger kvar på Magnolia Holding 3 AB.

Burlövs Bostäder AB har gjort en projektering och upphandling pågår med förhoppningen att 
byggnation ska kunna påbörjas i kvarteret Ugglan i april 2019. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar nu kunna påbörja projektering av Dalbyvägen m.m. un-
der våren 2019, i syfte att skapa beredskap för att samordna exploateringsprojekten och om-
byggnaden av Dalbyvägen. 

En upphandling av projektering håller på att tas fram och med reservation för att medel ska 
beviljas så är avsikten att lägga ut projekteringen på upphandling under november månad. Kost-
nader för projekteringen kommer tidigast i januari 2019. För detta ändamål krävs ett beslut om 
investeringsmedel motsvarande 13 mnkr plus 10 % i oförutsedda kostnader, totalt 14,3 mnkr.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Samhällsbyggnadschef

Handläggare

Vid handläggningen har även mark- och exploateringsstrateg Eva Blosfeld, projektchef Ingemar Lindeberg 
deltagit.
Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2018-11-08
Bilaga 1, Exploateringsavtal Fasanen
Bilaga 2, Exploateringsavtal Ugglan
Bilaga 3, Godkänd överlåtelse av exploateringsavtal mellan Magnolia och Heimstaden
Bilaga 4, plankarta detaljplan 252, Ugglan
Bilaga 5, illustrationsplan detaljplan 252, Ugglan
Bilaga 6, tidig skiss – GC-väg Ugglan allmän plats
Bilaga 7, plankarta detaljplan 253, Fasanen
Bilaga 8, illustrationsplan 253, Fasanen
Beslut i ärendet delges

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelning kommunteknik 
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Exploateringsavtal 

Parter 

Bakgrund 

Syfte, målsättning 

Exploaterings
området 

Detaljplan 

Fastighetsregleringar 

Fastighetsförvärv 

Vatten- och avlopp 

Burlövs kommun 
(Kommunen) 
Box 53 
232 21 ARLÖV 

Magnolia Holding 3 AB 
(Exploatören) 
Box 5853 
102 40 STOCKHOLM 

(212000-1025) 

(559016-4140) 

Exploatören planerar för att exploatera fastigheterna Arlöv 20:58, 
20: 105 och 20: 106 i Burlövs kommun. Fastigheterna ligger längs 
Dalbyvägen och Ringvägen i Arlöv. En gällande detaljplan finns 
idag vilken ger byggrätter för lägenheter. Exploatören önskar 
bygga lägenheter men i ett annat koncept än i det som tillåts i 
gällande detaljplan. 

Syftet med utbyggnaden är att inom området uppför ca 250 nya 
lägenheter i flerfamiljshus. 

Avtalet avser exploatering av det område som markerats 
på bilaga 1 och ligger längs Dalbyvägen och Ringvägen i Arlöv. 
Området innefattar förutom dessa tre fastigheterna även del av 
Dalbyvägen, Arlöv 22:152, del Ringvägen, Arlöv 22:146 samt del 
av Arlöv 22: 150. 

För området finns en idag gällande detaljplan som upphävs. På 
exploatörens initiativ har ansökan om planbesked erhållits av 
Planutskottet i Burlövs kommun. Planarbete för området pågår. 
Avtal om plankostnader har upprättats mellan parterna. 

Området består av fler fastigheter. Mark som i detaljplanen blir 
allmän platsmark ska överföras utan ersättning till kommunen. 
Exploatören ansöker och bekosta samtliga fastighetsregleringar 
som uppstår inom exploateringsområdet. 

Kostnader för ev. fastighetsförvärv, såväl kvartersmark som 
allmän platsmark, inom exploateringsområdet svarar Exploatören 
för. 

VA SYD, huvudman för vatten och avlopp i Burlövs kommun, 
anlägger och bekostar ledningar för vatten och avlopp och anvisar 
förbindelsepunkter. Anslutningsavgifter erläggs av Exploatören till 
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Dagvatten 

Allmänna 
anläggningar 

Gatukostnads
ersättning 

Sida 2 av 4 

VA SYD enligt vid anslutningstillfället gällande kommunal Va
taxa. 

Hantering av dagvatten ska utformas så att dagvattenflödet från 
kvartersmark ej överstiger de 10 liter per sekund och hektar, som 
nämns i detaljplanens planbeskrivning under rubrikerna 
Förutsättningar, Teknisk försörjning, Dagvatten. Hantering av 
dagvatten ska följa de åtgärder som föreslås i Bilaga X 
"Dagvattenutredning, Aqua P 2016-09-20". 
VA SYD ska ges möjlighet att granska utformning och 
beräkningar av valda åtgärder för att uppnå ställda krav på 
dagvattenfördröjning. 

Kommunen anlägger och Exploatören bekostar uppförandet av 
ev. allmänna anläggningar, genom erläggande av 
gatukostnadsersättning, se nästa punkt i avtalet. 

Exploatören ska ersätta Kommunen för de verkliga kostnaderna 
för åtgärderna vid genomförandet. 

Utöver kostnader för projektering och entreprenad ska Exploatören 
betala Kommunens administrativa arbete såsom projektledning, 
byggledning, besiktningar m.m. Denna kostnad beräknas uppgå till 
cirka 125 000:-. 

Exploateringen inom kvarteren Fasanen och Ugglan medför att 
delar av Dalbyvägen behöver byggas om. Förslag till utformning 
av vägen har tagits fram, se bilaga 2, och även kostnadsberäknats 
till ca.13 000 000:-.. Exploatören ska bekosta 20% av de 
sammanlagda verkliga kostnaderna för utbyggnaden av den del av 
Dalbyvägen som finns i området från och med Torget på 
Dalbyvägen till och med Ringvägens angöring till Dalbyvägen. 
Kommunen anlägger och Exploatören bekostar 20% av de verkliga 
kostnaderna. 

För det fall inkomna anbud till kommunen överstiger 
kostnadskalkylen 13 000 000:- med mer än 10% ska Kommunen 
och Exploatören tillsammans diskutera omfattningen och 
innehållet av åtgärderna skyndsamt för att finna en lösning som 
båda parter kan acceptera. 

Kommunen fakturerar Exploatören för verkliga utlägg samt för 
egna kostnader såsom administration och projektledning. 
Betalningsplan ska upprättas för den ersättning som Exploatören 
ska betala enligt detta Avtal. Betalningsplanens startpunkt ska inte 
vara tidigare än Exploatörens egen byggstart och ska om inte annat 
överenskoms vara uppdelad per kalendermånad. Fakturor ska 
innehålla underlag för att kunna bedöma dess riktighet. 
Betalningsfristen på fakturorna ska vara 14 dagar netto. 
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Överlåtelse av 
avtal 
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För delar av exploateringsområdet finns idag en gällande 
detaljplan, " Dpl 225, Arlöv 20:58", lagakraftvunnen 2008-12-23. 
Genomförandetiden för denna detaljplan är 10 år vilket innebär att 
den går ut först 2018-12-23. Parterna är medvetna om detta 
förhållande. Eventuella kostnader som kan uppstå till följd av att 
genomförandetiden ännu gäller svarar Exploatören fullt ut för. 

Uppföljande mätningar av luftkvalitet, buller eller dylikt som 
framgår av planbeskrivningen eller som kommunens miljönämnd 
föreskriver, ska utföras och bekostas av Exploatören. 

Exploatören ska upprätta och till Kommunen överlämna 
relationshandlingar på de eventuella allmänna anläggningar som 
Exploatören utför. Samtliga handlingar ska levereras digitalt i det 
vid inlämningstillfället gällande koordinatsystemet, vid detta avtals 
undertecknande, Sweref99 13 30 och höjdsystem RH2000. 
Inmätning ska ske av såväl nya som befintliga anläggningar. 
Handlingarna ska överlämnas senast vid slutbesiktningen. Skulle 
Exploatören brista i detta äger Kommunen rätt att ta fram 
relationshandlingar på Exploatörens bekostnad. 

Burlövs kommun bygger och äger ett öppet fibernät, s.k. stadsnät. 
Exploatören har möjlighet att ansluta sig till detta nät för leverans 
av bl. a bredband, telefoni och tv. 

För säkerställande av att allmänna platser byggs ut enligt 
detaljplanen ska Exploatören till Kommunen överlämna säkerhet, i 
form av moderbolagsgaranti, motsvarande kostnader för att 
anlägga allmän platsmark. I detta ingår, förutom av entreprenör 
offererat pris, kommunens kostnader för hantering av 
utbyggnaden. 
Nedskrivning av säkerheten sker succesivt allt eftersom de 
allmänna anläggningarna färdigställs. 

Avtalet förutsätter att: 
• upprättat detaljplaneförslag antas av kommunfullmäktige i 

beslut som sedan vinner laga kraft, 
• detta avtal godkänns av kommunfullmäktige i beslut som 

sedan vinner laga kraft. 
om inte dessa bägge förutsättningar är uppfyllda är avtalet förfallet 
utan rätt till ersättning för någondera parten. 

Har byggnationen inte påbörjats inom fem år från det att detta 
avtal och detaljplaneförslaget vunnit laga kraft upphör detta 
exploateringsavtal att gälla. Nytt avtal kan då tecknas mellan 
parterna. 

Exploatören har inte rätt att utan Kommunens skriftliga 
medgivande överlåta detta avtal till annan än bolag inom 
koncernen. 
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Sida 4 av 4 

Skriftligt medgivande krävs också om Exploatören säljer 
bolaget eller dess aktier. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Arlöv2017- l6 vY 
Burlövs kommun 

.. 4t.« i:~/1./i<( 
Katja;Larsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

.;/ '\ 

4 i ;";.i"··········· 
Kommundirektör 

Arlöv 2017-
Magnolia Holding 3 AB 

(5;= ..... . 
Fredrik Lidjan 

Erik Rune 
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Bilaga 1, Exploateringsområdet, till exploateringsavtal mellan Magnolia Bostad AB och 

Burlövs kommun, vid utbyggnad av kv. Fasanen i Arlöv. 
januari 5 , 2017 
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Bilaga 2, förslag till utformning av Dalbyvägen, till exploateringsavtal mellan Magnolia Holding 3 AB 

och Burlövs kommun, exploatering av kvarteret Fasanen. 
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La n t mät er i e t _ 2 01 7 - 0 8 -1 5 _ 8 _0 0 7 6 01 

Ärendenummer M171138 
Aktbilaga FÅl 

DETTA KÖPEAVTAL MED ÅTAGANDE OM EXPLOATERING ("Avtalet") är träffat 
denna dag ("Avtalsdagen") mellan: 

(1) Burlövs kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-1025, Box 
53, 232 21 Arlöv ("Kommunen"); och 

(2) Burlövs Bostäder AB, org nr 556535-5483, Box 103, 232 22 Arlöv 
("Bolaget"): 

Kommunen och Bolaget benämns fortsättningsvis var för sig för "Part" och 
gemensamt för "Parterna". 

1. BAKGRUND . 

1.1 Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Burlöv Arlöv 6:2 
("Fastigheten"). För bland annat Fastigheten är en ny detaljplan, "Detaljplan för 
del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m fl, kv Ugglan" under framtagande 
("Detaljplanen"). Kommunfullmäktige i Kommunen har den 6 februari 2017 
beslutat att anta Detaljplanen under förutsättning att ett av exploatören 
underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns. 

1.2 Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna Burlöv Arlöv 6:22 och 
Burlöv Arlöv 6:23. 

1.3 Parterna har nu enats om att Bolaget, på de villkor och förutsättningar som 
framgår av Avtalet, ska förvärva de delar av Fastigheten som har markerats 
som Område A på bifogad karta, Bilaga 1.3, ("Område A") i syfte att efter 
förvärvet genomföra exploatering av Område A med bostadsbebyggelse 
(hyresrätt). Område A kommer att .utgöra kvartersmark för· bostadsändamål 
enligt Detaljplanen och har en ungefärlig omfattning om cirka 3 500 kvm. Till 
undvikande av missförstånd noteras att mark som utgör allmän platsmark enligt 
Detaljplanen inte omfattas av Område A. 

1.4 Det noteras att ett av Bolaget hel~gt dotterbolag och Kommunen denna dag 
även träffat köpeavtal med åtagande om exploatering rörande del av 
Fastigheten som är avsedd för parkeringsändamål ("Parkeringsavtalet"). 

2. MARKÖVERLÅTELSER 

2.1 Överlåtelseförklaringar 

2.1.1 Kommunen överlåter och försäljer härmed Område A till Bolaget på de villkor 
som anges i Avtalet. 

2.1.2 Kommunen överlåter härmed den del av fastigheten Burlöv Arlöv 6:2 som har 
markerats på Bilaga 2.1.2 ("Område B") till Bolaget på de villkor som anges i 
Avtalet. 

2.1.3 Bo.laget överlåter härmed den del av fastigheten Burlöv Arlöv 6:23 som har 
markerats på Bilaga 2.1 .3 ("Område C") till Kommunen på de villkor som anges 
i Avtalet. Överlåtelsen enligt denna punkt omfattar endast allmän platsmark 
enligt Detaljplanen. 

2.1.4 Område A, Område B och Område C benämns gemensamt för "Områdena". 

2.2 Köpeskilling och köpeskillingens erläggande 

2.2.1 Köpeskillingen ("Köpeskillingen") för Område A uppgår till ettusenfemhundra 
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(1 500) kronor per kvm ljus BTA ovan mark som medges i Detaljplanen. 

2.2.2 Köpeskillingen ska på Tillträdesdagen (se definition i punkten 2.4.1 nedan) 
erläggas kontant av Bolaget genom överföring till av Kommunen anvisat konto. 

2.2.3 Överlåtelserna av Område B och Område C är vederlagsfria. 

2.3 Peraoden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen (enligt definition nedan) 

2.3.1 Kommunen ska i första hand ansöka om att Område A, baserat på 
överenskommelsen i Avtalet, genom fastighetsreglering överförs till den av 
Bolaget ägda fastigheten Burlöv Arlöv 6:23. För det fall det under 
lantmäteriförrättningen visar sig att sådan fastighetsreglering inte kan 
genomföras ska överlåtelsen av Område A istället fullföljas genom avstyckning, 
varefter lagfart för Bolagets förvärv i sådant fall ska sökas. Bolaget ska i sådant 
fall bära samtliga lagfarts- och inteckningskostnader (innefattande 
stämpelskatt) för överlåtelsen av Område A. 

2.3.2 Eftersom beslut att anta Detaljplanen ännu inte har vunnit laga kraft är det ännu 
inte slutligt fastställt vilka områden som kommer att utgöra kvartersmark 
respektive allmän platsmark i Detaljplanen. Arealen och belägenheten av 
Område A är därför på Avtalsdagen endast preliminär och kommer att slutligt 
fastställas först genom att beslutet att anta Detaljplanen vinner laga kraft. 
Parterna är medvetna om och godtar detta samt förbinder sig även att 
godkänna de mindre gränsjusteringar, avseende Område A, som 
fastighetsbildningsmyndigheten kan komma att kräva för fastighetsbildning 
enligt Avtalet. Kommunen ansvarar för fastighetsbildningskostnader som är 
hänförliga till fastighetsbildningen avseende Område A. 

2.3.3 Kommunen ska ansöka om att Område B genorri fastighetsreglering överförs till 
den av Bolaget ägda fastigheten Burlöv Arlöv 6:22, 

2.3.4 Kommunen ska ansöka om att Område C genom fastighetsreglering överförs till 
den av Kommunen ägda fastigheten Burlöv Arlöv 6:2. 

2.3.5 Parterna är överens om att begära att lantmäterimyndigheten förordnar att 
samtliga nyttjanderätter, servitut och ledningsrätter som belastar Områdena ska 
gälla med motsvarande omfattning och lokalisering för Områdena efter 
genomförd fastighetsbildning. Kommunen ska tillse att lantmäterimyndigheten 
erhåller en lista över dessa i samband med ansökan om fastighetsbildningen. 

2.3.6 Bolaget biträder härmed Kommunens ansökan till lantmäterimyndigheten enligt 
Avtalet. 

2.3.7 Parterna ska fram till Tillträdesdagen förvalta Områdena på aktsamt och 
sedvanligt sätt. 

2.4 Tillträdesdag 

2.4.1 Områdena ska, under förutsättning att Köpeskillingen i dess helhet har erlagts, 
tillträdas på den första vardag som infaller tjugoen (21) dagar efter den tidpunkt 
då samtliga i punkten 7.1 angivna villkor har uppfyllts eller sådan annan dag 
som lantmäterimyndigheten bestämmer ("Tillträdesdagen"). 

2.4.2 Kommunen ska meddela Bolaget om tidpunkt för Tillträdesdagen snarast efter 
att i punkt 2.4.1 angivna förutsättningar har uppfyllts. 
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2.4.3 Äganderätten till Område A och ömråde B övergår från Kommunen till Bolaget 
på Tillträdesdagen. Äganderätten till Område C övergår från Bolaget till 
Kommunen på Tillträdesdagen 

2.4.4 På Tillträdesdagen ska Kommunen överlämna samtliga handlingar rörande 
Områdena som kan vara av betydelse för Bolaget som ägare till markområdet 
och som Kommunen innehar, innefattande genomförda grundundersökningar. 

2.5 Områdenas skick, m.m. 

2.5.1 Kommunen garanterar: 

- att Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten och således 
även till Område A och Område B; 

- att Område A och Område 8 per Tillträdesdagen är fria från inteckningar, 
panträtter, nyttjanderätter, servitut, arrenden och andra gravationer, med 
undantag för (i) vad som följer av Avtalet, (ii) vad som har beslutats av 
lantmäterimyndigheten i samband med fastighetsbildning avseende 
Område A och Område B. samt (iii) vad som framgår av bifogade utdrag 
från fastighetsregistret i relevanta delar, Bilaga 2.5.1; 

- att Kommunen inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt 
eller annat förfarande rörande Område A och Område B och att det inte 
finns skäl att anta att sådant förfarande ska uppkomma; och 

- att det inte har utfärdats något föreläggande rörande Område A och 
Område B och att det inte finns skäl att anta att sådant föreläggande år att 
förvänta. 

2.5.2 Bolaget garanterar: 

- att Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare Område C; 

- att Område C per Tillträdesdagen är fritt från inteckningar, panträtter, 
nyttjanderätter, servitut, arrenden och andra gravationer, med undantag för 
(i) vad som följer av Avtalet, (ii) vad som har beslutats av 
lantmäterimyndigheten i samband med fastighetsbildning avseende 
Område C, samt (iii) vad som framgår av bifogade ·· utdrag från 
fastighetsregistret i relevanta delar, Bilaga 2.5.2; 

- att Bolaget inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt eller 
annat förfarande rörande Område C och att det inte finns skäl att anta att 
sådant förfarande ska uppkomma; och 

- att det inte har utfärdats ,något föreläggande rörande Område C och att det 
inte finns skäl att anta att sådant föreläggande är att förvänta. 

2.5.3 Kommunen åtar sig att utföra och bekosta erforderliga miljösaneringsåtgärder 
inom Område A som behövs för byggnation enligt Detaljplanen. Kommunen ska 
ersätta Bolaget för samtliga utgifter, förluster, skador och kostnader som 
uppkommer till följd av att Bolaget eller annan måste genomföra undersökning 
av miljöförhållanden, utföra skyddsåtgärder och/eller utföra 
sanering/efterbehandling av Område A, eller del därav, för att genomföra 
byggnation enligt Detaljplanen. I samband med, kommande geoteknisk 
undersökning av Område A (dvs. innan byggnalion påbörjas inom Område A) 
ska en uppskattning av saneringskostnaderna göras. För det fall det därvid 
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visar sig att saneringskostnaderna för Område A kan beräknas överstiga 
tvåmiljonerfemhundratusen (2 500 000) kronor kan Parterna istället för 
genomförandet av exploateringen enligt Avtalet komma att överenskomma om 
att Kommunen ska återköpa Område A och den del av Fastigheten som 
överlåtits genom Parkeringsavtalet. Köpeskillingen ska i sådant fall motsvara 
Bolagets samtliga omkostnader i anledning av förvärven. 

2.5.4 Vid avvikelse från lämnade garantier äger respektive Part rätt till avdrag på 
Köpeskillingen enligt 4 kap. 19 c § jordabalken. Vid annat kontraktsbrott äger 
Part rätt till skadestånd. 

2.6 Kostnader och intäkter 

2.6.1 Kostnader för och intäkter från Område A och Område B belastar respektive 
tillkommer Kommunen fram till Tillträdesdagen, Kostnader för och intäkter från 
Område A och Område B belastar respektive tillkommer Bolag~t från och med 
Tillträdesdagen. Till undvikande av missförstånd ska Bolagets intäkter från 
Bolagets pågående uthyrning av parkeringsplatser inom Område A inte anses 
vara en intäkt från Område A vid tillämpning av den förevarande 
bestämmelsen. 

2.6.2 Kostnader för och intäkter från Område C belastar respektive tillkommer 
Bolaget fram till Tillträdesdagen. Kostnader för och intäkter från Område C 
belastar respektive tillkommer Kommunen från och med Tillträdesdagen. 

2.6.3 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift utgör kostnad för Fastigheten. 

3. EXPLOATERINGSFRÅGOR 

3.1 Bolagets genomförande av byggnation/exploatering 

Bolagets avsikt är att inom Område A uppföra bostäder med upplåtelseformen 
hyresrätt samt därtill hörande anläggningar. 

3.2 Kommunens åtagande avseende kommunaia anläggningar m.m. 

3.2.1 Kommunen ska enligt Detaljplanen vara huvudman för allm~n platsmark inom 
planområdet. 

3.2.2 Kommunen åtar sig att i enlighet med vad som anges nedan projektera, 
anlägga, underhålla, reparera och sköta samtliga anläggningar som ska utföras 
på allmän platsmark inom det i Bilaga 3.2.2 angivna markområdet (de 
"Kommunala Anläggningarna"). Till undvikande av missförstånd noteras att 
inga åtgärder avseende Dalbyvägen ingår i de Kommunala Anläggningarna, 
utan hanteras separat enligt vad som anges nedan. Underhåll, reparation och 
skötsel av de Kommunala Anläggningarna ska ske enligt Kommunens vid varje 
tidpunkt gällande ordinarie underhållsplan för dylika anläggningar. 

3.2.3 De Kommunala Anläggningarna utgörs bland annat av tillfartsytor, GC-väg, 
belysningsanläggningar, trafik- och gatuskyltning. 

3.2.4 De Kommunala Anläggningarna ska vara ändamålsenliga och ska i allt 
väsentligt utformas i enlighet med vad som följer av Detaljplanen med 
tillhörande handlingar. 
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3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.4 
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Dalbyvägen 

Den planerade exploateringen inom planområdet medför att delar av 
Dalbyvägen kommer att behöva byggas om. Förslag till utformning av 
ombyggnadsåtgärderna har tagits fram, Bilaga 3.3.1a). och kostnadsberäknats. 
De åtgärder som är hänförliga till området från torget på Dalbyvägen till och 
med Ringvägens angöring till Dalbyvägen benämns fortsättningsvis för 
"Dalbyvägsanläggningarna". 

Kommunen åtar sig att i enlighet med vad som anges nedan projektera, 
anlägga, bibehålla, underhålla, reparera och sköta Dalbyvägsanläggningarna. 
Underhåll, reparation och skötsel av de Dalbyvägsanläggningarna ska ske 
enligt Kommunens vid varje tidpunkt gällande ordinarie underhållsplan för: 
dylika anläggningar. 

Dalbyvägsanläggningarna ska vara ändamåls.enliga och ska i allt väsentligt 
utformas i enlighet med vad som följer av framtaget förslag till utformning av 
åtgärderna. 

Gemensamt avseende de Kommunala Anläggningarna och 
Dalbyvägsanläggningarna 

3.4.1 Kommunen ansvarar ensam för och bekostar samtliga åtgärder i samband med 
projektering och utförande, inklusive bygg- och projektledning, av de 
Kommunala Anläggningarna och Dalbyvägsanläggningarna. Kommunens val 
av utförandestandard, ,utformning och omfattning ska göras utifrån normal 
kommunal standard för motsvarande anläggningar inom Kommunen. 

3.4.2 Parterna ska fortlöpande under projekterings- och utförandefas avseende de 
Kommunala Anläggningarna och Dalbyvägsanläggningarna gemensamt delta 
vid projektering, granskning och utförande i syfte att bevaka att genomförandet 
sker i enlighet med vad som anges i Avtalet. Bolaget ska således beredas 
möjlighet att närvara och aktivt delta och lämna synpunkter vid 
projekteringsmöten och e~ploateringsmöten avseende de Kommunala 
Anläggningarna. 

3.4.3 Kommunen är en upphandlande myndighet och är därför skyldig att följa lag om 
offentlig upphandling i sin anskaffning av varor och tjänster. Kornmunen_s 
upphandlingar av de Kommunala Anläggningarna och 
Dalbyvägsanläggningarna ska således ske i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling. Kommunen ska succesivt för Bolaget redovisa Kommunens 
kostnader för respektive Kommunal Anläggning som utförs samt för 
Oalbyvägsanläggningarna. Parterna ska enas om förfrågningsunderlagets 
utformning innan detta publiceras. 

3.5 Tidplan avseende Kommunala Anläggningar och 
Dalbyvägsanläggningarna 

3.5.1 Kommunen ska bygga ut de Kommunala Anläggningarna .successivt som 
exploateringen av planområdet fortskrider i ~yfte att anläggningarna ska kunna 
få avsedd funktion till bebyggelsen. De Kommunala Anläggningarna som 
betjänar respektive kvarter/etapp ska vara färdigställda senast i samband med 
inflyttning till respektive kvarter/etapp av planområdet. 

3.5.2 Parterna ska samråda rörande sina respektive tidplaner för exploatering 
respektive utbyggnad av de Kommunala Anläggningarna. 
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3.5.3 Parterna ska komma överens om tidplan/planering avseende genomförande av 
utbyggnaden av Dalbyvägsanläggningarna. 

3.5.4 Bolaget äger inte rätt att framställa krav mot Kommunen på grund av kostnader 
som uppkommer till följd av att utbyggnaden av de Kommunala Anläggningarna 
eller Dalbyvägsanläggningarna försenas av händelse som ligger utanför 
Kommunens kontroll, exempelvis överklagande av beslut eller överprövningar. 

4. ERSÄTTNING 

4.1 Plankostnader/planavgift 

Kommunen och Bolaget har i separat avtal reglerat kostnadsansvar m m för 
detaljplanearbetet avseende Detaljplanen. Bolaget -ska därutöver inte utge 
någon planavgift för Detaljplanen till Kommunen. 

4.2 Anläggningar för VA 

4.2.1 Område A ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för VA. VA-anläggningar 
och dagvattenanläggningar kommer således att byggas ut av VA SYD. 

4.2.2 Bolaget förbinder sig att ansluta kommande bebyggelse till anslutningspunkter 
för VA och dagvatten som anvisas av VA SYD. Bolaget ska betala 
anslutningsavgifter enligt vid anslutningstillfället gällande kommunal taxa. I 
övri~t ska VA SYD:s råd och anvisningar följas av Bolaget. 

4.3 Gatukostnadsersättning för de Kommunala Anläggningarna och 
Dalbyvägsanläggningarna 

4.3.1 Bolaget ska till Kommunen erlägga gatukostnadsersättning meg (angivna 
belopp är i förekommande fall inklusive mervärdesskatt): 

a) 125 000 kronor för Kommunens eget arbete och administration hänförligt 
till de Kommunala Anläggningarna och Dalbyvägsanläggningarna 
(innefattande men inte begränsat till Kommunens anställdas arbete med 
(i) administration, (ii) upprättande av förfrågningsunderlag och (iii) 
upphandl!ng av externa tjänster); 

b) 100 procent av de faktiska externa kol?tnaderna för utbyggnaden 
(entreprenadform ska vara utförandeentreprenad) av de Kommunala 
Anläggningarna (innefattande men inte begränsat till 
projekteringskostnader, entreprenadsumma för utförande, extern bygg,
och projektledning och besiktningar); samt med 

c) 40 procent av de faktiska externa kostnaderna för utbyggnaden 
(entreprenadform ska vara utförandeentreprenad) av 
Dalbyvägsanläggningarna (innefattande men inte begränsat· till 
projekteringskostnader, entreprenadsumma för utförande, extern bygg
och projektledning och besiktningar). Nu angivna åtgärder har 
kostnadsberäknats till cirka 13 000 000 kronor. För det fall inkomna 
anbud till Kommunen för arbetenas utförande överstiger kostnadskalkylen 
med mer än 10 procent ska Parterna tillsammans diskutera omfattningen 
och innehållet av åtgärderna skyndsamt för att finna en lösning som båda 
Parter kan acceptera. 

4.3.2 Den ersättningspost som anges i punkten 4.3.1a) ovan ska erläggas av Bolaget 
till Kommunen i samband med upphandling av utförande av de Kommunala 
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Anläggningarna, dock inte tidigare än Bolagets egen byggstart och 
betalningsfrekvens ska om inte annat överenskoms vara uppdelad per 
kalendermånad .. 

4.3.3 De ersättningsposter som anges i punkten 4.3.1b)-c) ska ske enligt följande. 
Inom trettio dagar från det att Kommunen erlagt betalning till Kommunens 
entreprenör/uppdragstagare ska Bolaget till Kommunen utge betalning med 
motsvarande belopp. Kommunen ska tillställa Bolaget faktura för respektive 
delbetalning. Kommunen ska senast i samband med fakturering tillhandahålla 
Bolaget erforderligt fakturaunderlag som ska möjliggöra för Bolaget att bedöma 
fakturabeloppets riktighet. Kommunen ska tillhandahålla Bolaget kopia av den 
betalningsplan som Kommunen överenskommer om med respektive 
entreprenör/uppdragstagare. För det fall Kommunen väljer att utföra och 
färdigställa de Kommunala Anläggningarna i tidigare skede än vad som anges i 
Avtalet ska dock 8olaget inte vara förpliktat att ersätta Kommunen för dessa 
kostnader förrän vid den tidpunkt som utförandet skulle ha skett enligt vad som 
anges i Avtalet. Betalningarnas startpunkt ska oaktat vad som anges ovan inte 
vara tidigare än Bolagets egen byggstart och betalningsfrekvens ska om inte 
annat överenskoms vara uppdelad per kalendermånad. 

4.3.4 Mervärdesskatt ska inte debiteras på utgående gatukostnadsersättning. 

4.3.5 Utöver vad som anges i Avtalet ska Bolaget inte erlägga 
gatukostnadsersättning, infrastrukturbidrag eller motsvarande för Område A 
eller Område B. 

5. ÖVRIGT 

Mellan Burlövs kommun och Stiftelsen Burlövsbostäder (numera Bolaget) har 
den 7 maj 1963 ingåtts avtal angående bebyggelse av tomterna 5, 6 och 6 i 
kvarteret Humlemaden i Burlövs socken i anslutniqg till en i januari 1962 
fastställd stadsplan med ändring härav fastställd av länsstyrelsen i Malmöhus 
län den 21 Juni 1962 jämte tillhörand,e beskrivning och 
stadsplanebestämmelser. I'§ 10 i de.t nu angivna avtalet h_ar därvid nyttjanderätt 
till parkeringsområden upplåtits. Vidare har den 10 november 1976 avtal mellan 
Burlövs kommun och Stiftelsen Burlövsbostäder (numera Bolaget) träffats 
rörande vissa parkeringsfrågor. Parterna är överens om och bekräftar att 
Kommunens åtaganden i nu angivna avtal rörande parkeringsytor inom 
Område A och inom av Bolaget ägda fastigheter har upphört att gälla. 

6. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget äger, fram till dess samtliga Bolagets åtaganden i Avtalet i dess helhet 
har fullgjorts, inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet 
till annan utan att dessförinnan ha erhållit Kommunens skriftliga samtycke 
därtill. 

7. VILLKOR 

7.1 Avtalet förutsätter och är för sin giltighet villkorat av: 

(i) att kommunfullmäktiges i Kommunen beslut att anta Detaljplanen 
vinner laga kraft; 

(ii) att kommunfullmäktige i Kommunen godkänner Avtalet och 
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Parkeringsavtalet genom beslut som vinner laga kraft; 

(iii) att lantmäterimyndigheten beslutar om fastighetsbildning i enlighet 
med Avtalet; och 

(iv) att Bolagets styrelse godkänner Avtalet. 

7.2 För det fall villkoren i punkten 7.1 ovan angivna villkor inte uppfylls inom två (2) 
år från Avtalsdagen faller Avtalet utan vidare ersättningsrätt för någon av 
Parterna, varvid eventuellt fullgjorda prestationer ska återgå · 

8. ÄNDRING AV AVTALET 

Ändring av eller tillägg till Avtalet, inklusive dess bilagor, ~räver för sin giltighet 
att en skriftlig överenskommelse undertecknas av båda Parter. 

9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

Tvist mellan Parterna i anledning av Avtalet ska 'avgöras vid allmän domstol. På 
Avtalet ska svensk rätt tillämpas. 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt 

Ort och datum: i U //l R,I 

BURLÖVS KOMMUN 

K~s~ Otlz 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommundirektör 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

/4t1.A~ 
Namnförtydligande: J;'v~ /)/lc/6' r,r ,,-·",t,, 

BURLÖVS BOSTÄD.ER AB 

KentWollmer 

Birgittä 
Verkställande direktör 

8 

_J 
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ÖVERLÅTELSE AV EXPlOATIER!NG§AVTAL 

1 PARTER 

Magnolia Holding 3 AB, org .nr 559016-4140, å ena sidan, 

Magnolia Projekt 323_3 AB, org.nr 559117-0625, 

Magnolia Projekt 323_ 4 AB, org .nr 559142-3271, och 

Magnolia Projekt 323_5 AB, org.nr 559142-3263, å andra sidan. 

2 BAKGRUND 

Magnolia Holding 3 AB har med Burlövs kommun, org.nr 212000-1025, den 8 

juni 2017 träffat ett exploateringsavtal avseende exploatering av 
fastigheterna Burlöv Arlöv 20:58, 20:105 och 20:106 
("Exploateringsavtalet"), Bilaga A. 

3 ÖVERLÅTELSE 

Magnolia Holding 3 AB överlåter härmed samtliga rättigheter och skyldigheter 

- med undantag för Magnolia Holding 3 AB:s betalningsansvar - enligt 
Exploateringsavtalet till de av Magnolia Holding 3 AB indirekt helägda 

dotterbolagen - tillika nuvarande ägarna av fastigheterna Burlöv Arlöv 20:58, 

20: 105 och 20: 106 - Magnolia Projekt 323_3 AB, Magnolia Projekt 323_ 4 AB 
och Magnolia Projekt 323_5 AB. 

Signatursida följer. 
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Denna handling har upprättats i fyra (4) originalexemplar. Parterna har erhållit var sitt 

exemplar. 

Stockholm den __ juni 2018 Stockholm den __ juni 2018 

Magnolia Holding 3 AB Magnolia Projekt 323_ 3 AB 

Magnolia Projekt 323_ 4 AB 

Magnolia Projekt 323_ 5 AB 

Magnolia Holding 3 AB, org.nr 559016-4140, går härmed i borgen såsom för egen skuld 
för Magnolia Projekt 323_3 AB:s, Magnolia Projekt 323_ 4 AB:s och Magnolia Projekt 
323_5 AB:s samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet. 

Stockholm den __ juni 2018 

Magnolia Holding 3 AB 

Burlövs kommun bekräftar härmed att den informerats om ovanstående överlåtelse samt 
lämnar härmed sitt skriftliga medgivande till Magnolia Holding 3 AB:s indirekta 
försäljning av aktierna i Magnolia Projekt 323_3 AB, Magnolia Projekt 323_ 4 AB och 
Magnolia Projekt 323_5 AB till bolag inom Heimstadens koncern. 

Burlöv den _L juni 2018 
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PLANBESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning 
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 
Angivna bestämmelser har stöd i plan- och bygg lagen 2010:900. 

GRÄNSER ------
------
-+-+-

Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Administrativ gräns 

ANVÄNDNING AV MARKOMRÅDEN 

Allmän plats 
GATA, 

GATA, 

GATA3 

GÅNG CYKEL 

TORG 

PARK 

Kvartersmark 

I B 

Huvudgata 

Lokalgata 

Gågata 

Gång- och cykeltrafik 

Torg 

Park 

Bostäder 

I BC Bostäder, Centrumverksamheter, minst 70% av bebyggelsens bruttoarea (BTA) 

ska vara bostäder 

Centrumverksamheter, Vårdcentral 

Förskola, Skola 

Parkering, Centrumverksamheter, bostadskompletterande förråd tillåts 

UTFORMING AV ALLMÄN PLATS 

+0,00 Föreskriven höjd över nollplanet 

UTFORMNING AV KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande�-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1 Byggnad får inte uppföras 

t: +: +: +: +: +: +: +] Marken får endast bebyggas med uthus, högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,0 m.

Höjd på byggnader 

� 
Utformning 

f, 

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan, undantag får göras för tekniska 
anläggningar i mindre omfattning 

Ny bebyggelse ska utformas i huvudsak med fasader i puts eller tegel. översta 
våningen får uppföras till högst 70% av byggnadsarean. 
Balkonger får utöver angiven byggrätt anordnas över allmän plats med en lägsta 
fri höjd av 4,0 m över mark och ett största uthäng från fasaden på 2,0 m. 
Bottenvåningens våningshöjd ska vara minst 3,5 m 
Entreer ska finnas mot gata, torg eller plats för gång- och cykeltrafik 
Lokal för centrumverksamhet med en yta på minst 50 m2 ska finnas i 
bottenvåningen 
Högsta tillåtna husdjup är 14 m, dock tillåts större husdjup på 30% av 
byggnadens längd. 

f7 Bostadsentreer mot Dalbyvägen ska vara genomgående. 

Plank och mur i tomtgräns får ej vara högre än 1, 1 m. Vid nivåskillnad gäller 1, 1 m från den högre nivån. 
lnglasning av balkonger ska ske med enhetlig utformning 

Utförande 

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bottenplan ska vara 0,2 meter över beräknad översvämningsnivå för 
dagvatten som rinner ut till gata eller torg. 

Mark och vegetation 

dagvatten Möjlighet för fördröjning av dagvatten ska finnas. Markhöjd ska anpassas till 
angränsande torg så att ytavrinnande dagvatten vid skyfall ska rinna från 
kvartersmark till torgyta. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt 
Genomförandetiden är 5 är från den dag planen vinner laga kraft 

Villkor för lov eller startbesked 
Innan startbesked för markarbeten får lämnas ska markföroreningar inom respektive fastighet vara 
avhjälpta. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar 

Rättighetsområden 
Tomtindelning för kv. Vanningsåker akt 12-BUR-507 upphör att gälla inom planområdet. 

LAGA KRAFTHANDLING 2017-07-21 

Detaljplan för del av 

Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan 
i Arlöv/Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län 
Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2015-07-31 

Kerstin Torseke Hulten 
Planchef 

HANDLINGAR 

IZl Plankarta med bestämmelser 

IX] Planbeskrivning

IX] Samrådsredogörelse

Antagen i kommunfullmäktige 2017-06-19 

Vunnit laga kraft

Diarienummer 

Erik Karlsson 
Handläggare 

D Miljökonsekvensbeskrivning 

IX] Fastighetsförteckning

D Planprogram

IZl Illustrationskarta 

IX] Granskningsutlåtande

Dp 2522017-07-21 

KS/2014:134
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Bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3,5 meter 

Lokal på minst 50 kvm för centrumverksamhet ska finnas i 
bottenvåningen 

Ny bostadsbebyggelse ska utformas med fasader av puts eller tegel. 

Byggnadsteknik 

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bottenplan ska vara 0,2 m över beräknad översvämningsnivä 
för dagvatten som rinner ut till gata. 
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot sida där trafikbullernivån inte 
överskrider 55 dB(A) (ekvivalent för dygn) eller 70 dB(A) (maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 
06.00) vid fasad. Undantag gäller för bostad om högst 35 kvadratmeter som är vänd mot sida 
där trafikbullernivän (ekvivalent för dygn) inte överskrider 60 dB(A) vid fasad. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 är frän den dag planen vinner laga kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 

Innan startbesked får lämnas ska eventuella markföroreningar inom respektive fastighet vara 
avhjälpta. 

Gemensamhetsanläggning 

g Gemensamhetsanläggning får inrättas 

10 5 0 10 20 30 40 50 M 

Skala 1:500 {Al) 1:1000 (A3) 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRÄNSER - --- . --
-------

Planomrädesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

GATA, 

GATA, 

Huvudgata 

Lokaltrafik 

Kvarlersmark 

BC. Bostäder, centrumverksamheter. Maximalt 5000 kvm av bruttoarean 
får vara centrumverksamheter. 

E, Transformatorstation 

M Begravning 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
Inom planområdet får huvudbyggnader för bostäder och centrumverksamheter ha en största 
bruttoarea på 16 500 kvm och en största byggnadsarea på 3500 kvm och 
komplementbyggnader får ha en största byggnadsarea på 500 kvm. Parkeringsdäck får 
uppföras med en största byggnadsarea på 1600 kvm. 

e40 Lägsta sammanlagda exploateringsgrad 40 % byggnadsarea inom 
egenskapsområde 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
1 · · · · · · · · · · · ·1 ............ . . . . . . . . . . . . Byggnad får inte uppföras 

F + + + +I Marken får endast bebyggas med uthus och garage med en högsta 
totalhöjd 3,5 meter 

Marken får byggas över med körbart bjälklag med en högsta höjd 
av 1,5 meter. Därutöver får räcke/mur uppföras med en höjd av 1, 1 
meter. 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 
Mark och vegetation 

Möjlighet till fördröjning av dagvatten inom område för BC, ska finnas. 
Underjordiska magasin för fördröjning av dagvatten får finnas. 
Markhöjd ska anpassas till Dalbyvägen så att ytavrinannde dagvatten vid skyfall ska rinna från 
kvartersmark till gata. 
Högst 80 % av fastighetsarean inom kvartersmark för BC, får hårdgöras. 

n 

parkering 

handikapparkering 

Utfart, stängsel 

IE- -e- - -e- ~ 

Träd ska bevaras 

Parkering får finnas 

Endast handikapparkering 

Körbar utfart får inte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 

p Byggnader ska placeras i egenskapsgräns mot gata eller maximalt 
2 meter från egenskapsgräns mot gata 

Utformning 

Minst två bostadsentreer ska vara genomgående från gård till gata i söder. 

Utöver högsta totalhöjd får begränsade teknikutrymmen med en maximal höjd av 3,5 meter 
och minst 3 meter indrag frän fasad finnas. 

Högsta totalhöjd i meter 

Detaljplan för 

Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen 
i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län 
Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2016-04-26 

Kerstin Torseke Hulten 
Planchef 

HANDLINGAR 
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[81 Planbeskrivning 

[81 Samrådsredogörelse 

Erik Karlsson 
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Ulrika Lundquist 
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D Miljökonsekvensbeskrivning 
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LAGA KRAFTHANDLING 2017-06-15

Diarienummer KS/2015:1022

2016-05-22

2017-06-15

Antagande av kommunfullmäktige

Vunnit laga kraft
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:557-312

§ 56
E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp

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

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

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

Kommunteknik har tagit fram ungefärlig kostnad för byggande av belysning. Belysningsområdet är ca 170 
meter långt och det skulle behövas ca 6 stycken belysningsstolpar. I dagsläget beräknas varje belysnings-
stolpe kosta ca 24 500 kr, inklusive arbets- och materialkostnader och 13 000 kr för projektering. Den 
aktuella sträckans totalkostnad beräknas till ca 160 000kr.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka e-förslaget och uppdra åt förvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen bereda ären-
det vidare inom ramen för budgetprocessen.

___

Yrkanden
Lars-Anders Espert (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att tillstyrka e-förslaget och uppdra åt förvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen bereda ären-
det vidare inom ramen för budgetprocessen.

___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2018-12-04

1/1

DIARIENUMMER

KS/2018:557-312

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare: Ismail Mohamed 
Telefon: 040-625 67 70 
E-post: ismail.mohamed@burlov.se 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

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

De boende framför att när mörkret faller blir det i dagsläget rejält mörkt på grusstigen och be-
lysning skulle skapa ökad trygghet och trivsel. De boende menar att det bidrar till att stigen an-
vänds även under dygnets mörka tid. 

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

Kommunteknik har tagit fram ungefärlig kostnad för byggande av belysning. Belysningsområdet 
är ca 170 meter långt och det skulle behövas ca 6 stycken belysningsstolpar. I dagsläget beräk-
nas varje belysningsstolpe kosta ca 24 500 kr, inklusive arbets- och materialkostnader och 13 
000 kr för projektering. Den aktuella sträckans totalkostnad beräknas till ca 160 000kr.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att tillstyrka e-förslaget under förutsättning att medel beviljas för genomförandet.

Johan Sjöberg
t.f. Samhällsbyggnadschef Lone Åkesson

Gatuchef

Handläggare

Vid handläggningen av ärendet har Ingemar Linberg och Lone Åkesson deltagit.
Ärendebilagor

Bilaga 1. E-förslaget inkl. namninsamlingslistan
Beslut i ärendet delges

Lone Åkesson och Ismail Mohamed, Kommunteknik.
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-01-07
Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2018:190
Positionspapper Stationsnära läge slutlig

2. KS/2018:190
Dagordning styrelsemöte MalmöLundregionen 181206

3. KS/2018:190
Minnesanteckningar Styrelsemöte MalmöLundregionen 181023

4. KS/2018:276-107
Minnesanteckningar ägarsamråd 2018-11-06

5. KS/2018:276-107
Bilaga 1 minnesanteckningar 2018-11-06 - Deltagare ägarsamråd 2018-11-06

6. KS/2018:276-107
Bilaga 2 minnesanteckningar 2018-11-06 - Presentation ägarsamråd 2018-11-06

7. KS/2018:190
Sammanvägda intervjuer översyn MalmöLundregionen 2018-12-06

8. KS/2018:269
Mötesprotokoll Skärfläckan AB 2018-11-20

9. KS/2018:22
Mötesprotokoll, Burlövs Bostäder AB 2018-12-10

10. KS/2018:190
Minnesanteckningar Styrelsemöte MalmöLundregionen 2018-12-06

11. KS/2018:871
Överenskommelse om samverkan mellan Burlövs kommun och Samordning för 
bostadsbyggande

12. KS/2018:871
Bilaga - Beskrivning av planerna för Burlöv C och Kronetorpstaden

13. UKN/2018:351
Beslut UKN 2018-12-10 – Fastställande av rutiner för skolval till förskoleklass

14. UKN/2018:351
Rutiner för skolval till förskoleklassen i Burlövs kommun
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Förslag, ej layoutat, 2018-05-14 

Stationsnära läge 2.0 

Varför stationsnära läge 2.0? 

Kommunerna i Skåne, Trafikverket Region Syd, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne har alla ett 

intresse av att stärka utvecklingen i stationsnära lägen genom en utvecklad samverkan. Därigenom 

finns potential att bidra till minskad klimatpåverkan och resursanvändning, att tillvarata investeringar 

i infrastruktur och kollektivtrafik samt att stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbets- och 

bostadsregion. 

Rapporten Stationsnära läge släpptes 2010 som resultat av ett samarbetsprojekt mellan Region 

Skåne, Länsstyrelsen och Trafikverket. Projektet ville stärka och underlätta den fysiska planeringen i 

stationsorter samt belysa den stora potential som finns till ett ökat bostadsbyggande i stationsnära 

lägen. Rapporten visade att Skånes befolkning skulle kunna fördubblas bara genom att förtäta med 

bostäder i befintliga stationslägen. 

Frågan om stationsnära byggande är fortfarande högaktuell. Kollektivtrafiken i Skåne fortsätter att 

utvecklas och på senare år har ett flertal nya persontågsstationer öppnats och fler är på gång. Genom 

det regionala superbusskonceptet utvecklas kollektivtrafiken i de delar av Skåne som idag saknar 

järnväg. Bostadsbyggandet har ökat markant men det råder fortfarande bostadsbrist i flertalet av de 

skånska kommunerna. Det finns en fortsatt stor potential till förtätning i kollektivtrafiknära lägen. 

Även minskad klimatpåverkan är en framtidsfråga med hög prioritet för Skåne. Målet är att Skåne ska 

vara klimatneutralt och fossilbränslefritt till 2030 vilket bland annat förutsätter ett effektivt nyttjande 

av de kollektivtrafiknära lägena. 

Strategier för Det flerkärniga Skåne utgår från målbilden att Skåne ska utvecklas utifrån de styrkor 

som den flerkärniga ortsstrukturen innebär där de olika orterna kompletterar varandra och hela 

Skåne lever. I strategierna konstateras att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande. Genom att 

förtäta i anslutning till befintliga kollektivtrafikstråk kan tillgängligheten till kollektiva färdmedel 

stärkas och investeringar i befintliga system användas maximalt.  

Strategierna lägger även stor vikt vid att Skåne ska växa effektivt med en balanserad och hållbar 

markanvändning. För att hushålla med marken och använda den så effektivt som möjligt är det 

avgörande att bebyggelseutvecklingen till stor del sker genom förtätning och samplaneras med andra 

övergripande strukturer, såsom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur.  

Även i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 betonas att Skåne ska dra nytta av 

sin flerkärniga ortsstruktur. Detta förutsätter god tillgänglighet, vilket i sin tur ställer krav på 

markanvändningen då det inte är möjligt att kollektivtrafikförsörja en alltför utspridd bebyggelse. En 

balanserad och genomtänkt markanvändning är avgörande för Skånes attraktionskraft och en hållbar 

utveckling. Genom att tillvarata lägen med goda kommunikationer kan Skåne fortsätta att utvecklas 

mot en alltmer sammanhållen och integrerad region med positiva effekter för bostadsbyggande, 

arbetsmarknaden och näringslivet som följd.  

Det är mot denna bakgrund som detta positionspapper har tagits fram. Som komplement till 

positionspapper finns även en separat verktygslåda med planeringsinspiration.  
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Syfte 

Syftet med detta positionspapper är att lyfta fram gemensamma principer som bidrar till att stärka 

utvecklingen i stationsnära lägen, både för stationer med och utan spårburen trafik. Positionspappret 

och verktygslådan ska ge de skånska aktörerna argument, inspiration och verktyg i sitt arbete. 

Positionspapprets viktigaste funktion är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan 

aktörer som tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen. Ett 

arbete som ofta är förenat med en komplicerade planeringssituation. Avsikten är därför att detta 

positionspapper ska bidra till att stärka kommunernas roll vid denna utveckling. De flesta kommuner 

arbetar redan i någon form efter positionspapprets frågeställningar, principer och metoder även om 

arbetet sker på olika sätt och har kommit olika långt. Intentionen är att positionspappret ska ge en 

överblick av den bredd av frågor som behöver beaktas i den fysiska planeringen. Det ska även lyfta 

fram betydelsen av ett övergripande strategiskt arbete som sker utifrån en helhetssyn och finns med 

hela vägen från planering till byggande.  

 

Definition av stationsnära läge 

En viktig utgångspunkt för detta positionspapper är att vad som utgör ett stationsnära läge inte bara 

handlar om fysiska avstånd, utan att det är tillgängligheten som avgör. Ett stationsnära läge 

definieras som ett område som har eller planeras ha god åtkomst till en kollektivtrafiknod med 

attraktiv kollektivtrafik*, spårburen eller inte, där utformning av bebyggelsen och ortsstrukturen 

främjar nyttjandet av denna. Olika stationer och orter har olika förutsättningar beroende på 

stationens funktion och upplevelsen av stationen som nära, tillgänglig och attraktiv. En stations 

upptagningsområde är bland annat beroende av: ortsstruktur och storlek, stationens tillgänglighet, 

cykelkopplingar och lokal infrastruktur, parkeringsmöjligheter och kollektivtrafikutbud. I detta 

positionspapper avser en station en kollektivtrafiknod för såväl tåg som buss. 

[textruta med definition av attraktiv kollektivtrafik: *Vad som utgör en attraktiv kollektivtrafik kan 

variera mellan olika stationer, men det handlar framförallt om att ha en restid, turtäthet, komfort och 

bytesmöjligheter som möjliggör arbets- och studiependling.] 

 

Arbetsprocessen bakom positionspappret 

Detta positionspapper tar utgångspunkt från en gemensam workshopserie där Region Skåne 

inklusive Skånetrafiken, Länsstyrelsen, Trafikverket, sju skånska kommuner samt Sveriges 

Byggindustrier Syd och kommunala bostadsbolag har medverkat. De medverkande kommunerna har 

varit Båstad, Ängelholm, Bjuv, Svalöv, Lomma, Kävlinge och Vellinge. I dessa kommuner finns totalt 

tio nya eller framtida tågstationer som har utgjort underlag för diskussionerna i projektet. 

Diskussionerna har främst utgått från stationslägen i mindre orter men positionspappret ska även 

vara tillämpbart för större orter och både för stationer med eller utan spårburen trafik. 
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Våra roller i utvecklingen av stationsnära lägen 

Det är kommunerna som har huvudansvaret för den fysiska planeringen men planeringsprocessen 

bygger på ett samspel med andra aktörer. Kommunerna, Trafikverket, Länsstyrelsen och Region 

Skåne har alla en viktig roll att spela för att stärka utvecklingen av stationsnära lägen. Utöver dessa 

aktörer påverkas och styrs utvecklingen även av bland annat stationshusägare, fastighetsägare och 

exploatörer, operatörer, resenärer och medborgare. Varje part har olika kunskap och perspektiv att 

bidra med. 

Ett involverande arbetssätt med förståelse för varandras olika förutsättningar är väsentligt för att 

skapa förtroende och för att aktörernas processer ska kunna samordnas. Nedan ges en översiktlig 

beskrivning av kommunerna, Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Skånes roller och 

ansvarsområden. Samspelet mellan aktörerna behandlas mer i de gemensamma principerna och i 

verktygslådan. 

 

Kommuner  

I Sverige är det kommunerna som har ansvar för planläggningen av mark- och vattenområden inom 

sina geografiska gränser. Det är endast kommunen som har befogenhet att anta planer enligt plan- 

och bygglagen och bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Alla kommuner i 

Sverige ska ha en aktuell översiktsplan, som beskriver kommunernas långsiktiga utveckling av den 

fysiska miljön. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den ska ge 

vägledning för beslut gällande mark- och vattenanvändning. Kommunen är även väghållare för 

kommunala vägar och gator. 

Kommunerna i Skåne samverkar genom fyra hörnsamarbeten: Familjen Helsingborg i nordvästra 

Skåne, Malmö-Lundregionen i sydvästra Skåne, SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) i 

sydöstra Skåne och Skåne Nordost i nordöstra Skåne. Inom de fyra hörnsamarbetena samverkar 

medlemskommunerna för att skapa tillväxt, effektivitet och utvecklas med mera. Samverkan sker 

inom områden såsom samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, turism, näringsliv med mera. 

 

Region Skåne 

Region Skåne har det regionala utvecklingsansvaret i Skåne. Detta innefattar bland annat ansvaret att 

ta fram en regional utvecklingsstrategi samt att upprätta och fastställa länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. I rollen som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Skåne ansvar för 

kollektivtrafikens utveckling, bland annat genom framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för 

Skåne. Genom Skånetrafiken genomför och utvecklar Region Skåne kollektivtrafiken. Samtliga av 

dessa ansvarsområden är tydligt kopplade till utvecklingen av stationsnära lägen. 

I Strategier för Det flerkärniga Skåne konkretiseras den fysiska dimensionen av den regionala 

utvecklingsstrategin och i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 tydliggörs vägval, mål 

och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå 

Skånes regionala utvecklingsmål. Dessa strategier vägleder och ger inriktning för Region Skånes 

arbete i stationsnära lägen.  
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Trafikverket 

Genom framtagande av nationell plan för transportsystemet har Trafikverket ansvar för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen. Utöver detta medverkar Trafikverket vid framtagande av 

regional transportinfrastrukturplan och ansvarar för planens genomförande. Trafikverkets arbete 

med att utreda och identifiera behov av infrastrukturåtgärder utgår ifrån fyrstegsprincipen och sker 

genom bland annat genomförande av åtgärdsvalsstudier. Trafikverket ansvarar för byggande, drift 

och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets funktionella ansvar för tågstationer och 

resandeutbyte omfattar plattformar och plattformsförbindelser. Trafikverket svarar för byggnation 

av nya stationer enligt grundutförande, med möjlighet till kommunal medfinansiering av tillägg. 

Utifrån dialog kring regionala trafikeringsplaner, och ansökningar om tåglägen, tar Trafikverket fram 

tidtabeller för tågtrafiken och beslutar om nya uppehåll. Ur bland annat kapacitetssynpunkt kan 

Trafikverket säga ja eller nej till anspråk om nya stationer. 

 Trafikverket yttrar sig över översikts-, detaljplaner och bygglov och medverkar på tidiga dialogmöten 

i planprocessen. På detta sätt bidrar Trafikverket med kunskap och rådgivning samt bevakar frågor 

kring riksintresse järnväg ur bl.a. buller-, risk- och säkerhetssynpunkt. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen företräder och samordnar statens intressen i planeringen och ska verka för att 

nationella mål får genomslag i länet samt nås. De ska bidra med råd, information och 

underlagsmaterial, till exempel om Länsstyrelsens inkallelsegrunder, allmänna intressen och olika 

förhållanden som är viktiga att känna till i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen kan vid plansamråd och 

i sina yttranden över kommunernas fysiska planering främja en god bebyggd miljö och långsiktigt 

hållbara lösningar. I sin myndighetsroll granskar Länsstyrelsen den kommunala fysiska planeringen 

med hänsyn till riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, frågor som rör flera kommuner i 

länet, människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Länsstyrelsen prövar också kommunens beslut om detaljplaner samt bygglov efter överklagande. 

Gemensamma principer för planering och utveckling av stationsnära lägen  

För att tillvarata möjligheterna av ett ökat byggande och ett effektivt nyttjande av de stationsnära 

lägena ställer sig Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Trafikverket Region Syd och de skånska 

kommunerna, genom de fyra hörnsamarbetena, bakom detta positionspapper med följande 

definierade principer: 

 

Effektiv markanvändning 

Värdet av att utveckla och bebygga stationsnära lägen väger tungt trots att det kan vara förenat med 

intressekonflikter. Att bygga stationsnära gör att fler får tillgång och närhet till kollektivtrafiknätet 

och därmed tillgång till ett större utbud av bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Samtidigt 

skapas ett större befolkningsunderlag som kan ge ett mer attraktivt kollektivtrafikutbud.  

 Skånes tillkommande bebyggelse behöver i första hand prioriteras i stationsnära lägen, det 

vill säga i anslutning till kollektivtrafiknoder med attraktiv kollektivtrafik. 

 Den byggbara marken i stationsnära lägen behöver säkerställas utifrån en helhetssyn. Det 

finns ett gemensamt ansvar att värna den värdefulla marken, men också ett ansvar att 

tillvarata de stationsnära lägena genom att säkerställa och prioritera att det finns byggbar 

mark.  

 Bebyggelsen behöver planeras med en täthet som tillvaratar det stationsnära lägets potential 

och samtidigt tar hänsyn till ortens skala och karaktär. Detta bidrar till attraktivitet och 
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behövs för att skapa underlag för ett ökat kollektivtrafikresande samt för etablering av 

handel och service i stationens närområde.  

 

Hela resan 

För att människor ska välja hållbara sätt att resa behöver resan från dörr till dörr upplevas enkel, 

bekväm, trygg, tillförlitlig och effektiv. Det betyder att planeringen måste ske utifrån ett hela-resan-

perspektiv, med individen som utgångspunkt.  

 Stationerna behöver utformas till attraktiva bytespunkter som är tillgängliga för alla och 

upplevas trygga under hela dygnet. Det ska vara enkelt att ta sig till bytespunkterna samt att 

parkera och byta till annan kollektivtrafik eller andra transportmedel. Varje station har sina 

förutsättningar och betydelse för omlandet. Att kunna erbjuda attraktiva pendelparkeringar 

är av stor betydelse för landsbygdens befolkning och deras tillgänglighet till stationen. 

Genom att planera för laddstationer vid bytespunkter kan omställningen till fossilfria 

drivmedel gynnas. 

 Attraktiva gång- och cykelstråk till och från stationen behöver utformas så att de är gena, 

säkra och upplevs som trygga. Det är även viktigt att ha en plan för drift och underhåll så 

resan från dörr till dörr fungerar över tid – oavsett väder. 

 Viktiga målpunkter kan lokaliseras längs strategiska stråk och i anslutning till stationen för att 

göra det än mer relevant att välja cykel och kollektivtrafik. Ett ökat serviceutbud i anslutning 

till stationen höjer dessutom dess attraktivitet bland kollektivtrafikresenärer. 

 Planeringen behöver ske utifrån ett helhetsperspektiv där både större och mindre åtgärder 

beaktas. Från strategisk lokalisering av handel och service till att byggherren säkerställer att 

de bostäder och lokaler som byggs blir minst lika lättillgängliga med cykel som med bil. 

 Det är viktigt att utforma en attraktiv kollektivtrafik som är anpassad för resenären och 

utifrån ortens förutsättningar. Utbud, tillförlitlighet och kvalitet är avgörande för att 

människor ska vilja resa kollektivt.  

 

Stationen i fokus 

Själva stationen är en nod för trafikinfrastrukturen, för trafiken och för resenärerna och den är 

dessutom en viktig målpunkt att integrera i orten.  

 För att bidra till ortsutveckling, tillvarata befintlig infrastruktur, spara mark och nå fler 

resenärer är det viktigt att nya stationer i möjligaste mån lokaliseras inom tätorterna.  

 Det ligger en stor potential i att integrera stationen som mötesplats i orten, till en plats som 

attraherar verksamheter och utgör en levande, trygg och inbjudande miljö även för andra än 

resenären. Samtidigt är stationen en driftplats och dess funktioner behöver säkerställas. Ett 

väl fungerande järnvägssystem kräver att olika järnvägsfunktioner ombesörjs, till exempel 

behov av stickspår för arbetsfordon, uppställningsspår, rangeringsspår, verkstäder, 

elkraftanläggningar, teknikbyggnader och stängsel. 

 Järnväg, såväl som väg, kan utgöra fysiska barriärer som behöver hanteras i den fysiska 

planeringen. Det är viktigt att säkerställa god tillgänglighet till stationen samtidigt som 

passager behöver vara säkra och trygga.  
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Samverkan och dialog 

Vid utveckling av stationsnära lägen finns många perspektiv och intressen att hantera. För att varje 

aktör ska kunna bidra med sin expertis är samverkan och dialog avgörande. Mellan offentliga aktörer 

– och mellan offentlig och privat sektor. Att på ett konstruktivt sätt föra en tidig dialog kring 

utvecklingen och avvägningar mellan intressen är en central del i det arbetet.  

 Varje plats har unika förutsättningar som behöver beaktas. Tidiga och gemensamma 

avvägningar mellan intressen behöver göras för att hitta de bästa lösningarna i varje enskilt 

fall. För att undvika låsningar är det viktigt att varje aktör agerar lösningsfokuserat och 

proaktivt samt att en diskussion om avvägningar kan föras utifrån ett nyanserat 

förhållningssätt. 

 En ökad samordning mellan olika aktörers planeringsprocesser med kunskap och förståelse 

för varandras roller, förutsättningar och drivkrafter är nödvändig för att nå framgång. Detta 

gäller både mellan olika offentliga aktörer och mellan offentlig och privat sektor. När varje 

aktör bidrar med sin kunskap kan viktiga förutsättningar klargöras i tidigare skeden. Det kan 

till exempel handla om bostadsbehov, värden kopplat till riksintressen, riskaspekter och 

störningar från järnvägen.   

 Beroende på avstånd till järnvägen kan bebyggelse med anpassad placering och utformning 

förebygga risker och trafikbuller. Det är viktigt att kommunen, Trafikverket och exploatören 

samverkar och arbetar med attraktiva bullerdämpande åtgärder. 

 Det är viktigt att föra dialog om kollektivtrafikens utbud för att skapa ömsesidig förståelse 

och rimliga förväntningar om framtida trafikering. 

 

Gemensamma målbilder 

Tydliga och väl förankrade gemensamma målbilder för orten och stationsområdets utveckling är av 

stor betydelse som stöd för att strategiskt och långsiktigt driva utvecklingen framåt.  

 Gemensamma målbilder för utveckling av trafikering, infrastruktur och bebyggelse är viktiga i 

flera avseenden. De kan bidra till att tydliggöra ambitionsnivå och förväntningar mellan 

kommunen, Region Skåne och Trafikverket. Även processen när målbilderna tas fram bidrar 

till att förankra och skapa förståelse. Målbilderna kan även vara användbara vid 

kommunikation med privata aktörer för att attrahera och involvera dessa. 

 En tydlig politisk vilja och långsiktighet i planeringen bidrar till att få aktörer att våga satsa, 

målbilden behöver därför speglas i all planering. Med utgångspunkt i förankrade målbilder, 

där tidiga avvägningar är gjorda, finns goda förutsättningar till en konstruktiv dialog i senare 

skeden. 

 Genom att analysera och beskriva orten och stationsområdets framtida funktion och fysiska 

strukturer utifrån dialoger med olika aktörer kan viktiga avvägningar och prioriteringar göras 

tidigt i planeringsprocessen. Detta bidrar till att skapa tydlighet i planeringen, samt 

förankring och samsyn om framtiden. 
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1)  Föregående protokoll                        17:00-17:05 
 

 Protokoll från styrelsemötet 23 oktober bifogas utskicket (bilaga). 
  
 Förslag till beslut: godkännande av protokoll 
 

 

2)  MalmöLundregionens utveckling och verksamhet 2014-2018  17.05-17.25 

 Föredragande: Mathias Nilsen, Lunds kommun, Linda Börjesson Katz, MLR. 

 

 En sammanfattande presentation om MLR:s verksamhet under mandatperioden 2014-2018. 

 Presentationen ger en tillbakablick för avgående och nya ledamöter  

 i MLR:s styrelse och utgör en utgångspunkt för nästa punkt på dagordningen, d.v.s. om MLR:s 

 översyn och framtagande av ny verksamhetsplan.   

 

3)  Presentation och dialog om översynen    17.25-18.25 

 Föredragande: Jan-Inge Hansson, Jan-Inge Hansson AB, Linda Börjesson Katz, MLR 

 

 Jan-Inge Hansson presenterar en sammanställning av intervjuer 

 som genomfördes med kommundirektörer och styrelseledamöter i MRL under våren  

 2018. Därefter finns tid för frågor, inspel och reflektioner. Det görs också en kort  

 presentation och påminnelse om processen och tidplanen för hantering av översynen med  

 koppling till framtagandet av ny verksamhetsplan för MLR som ska beslutas maj 2019. 

 

 

Beslut och information      18.25-19.00 
 

4)  Beslut om ”Stationsnära lägen” 

Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

 

På uppdrag av kommundirektörsgruppen har ÖP-gruppen inom MLR diskuterat det reviderade, slutliga 

positionspappret från Region Skåne om stationsnära lägen (bilaga). ÖP-gruppen har landat i att det finns för- 

och nackdelar med att ställa sig bakom positionspappret, att dokumentets innehåll är oproblematiskt och att 

det kan finnas en viktig symbolik att ställa sig bakom skrivelsen. Kommundirektörsgruppen har behandlat 

ärendet på sitt möte den 20 november och godkänt att ärendet förs upp till styrelsen. 

MalmöLundregionen 
Styrelsemöte  
 

 

Mötesdatum: 2018-12-06 
Plats och tid: Malmö, Rådhuset  

Buffé: 16:00-17:00  
Styrelsemöte: 17:00-19:00 

                                                                                             Kommunstyrelsernas ordförande 
                                                                                            Oppositionsföreträdare 
                                                                                            Kommundirektörer 
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2 (2) 

 

 

 

 (Bilaga) 
 

   Förslag till beslut: MLR:s styrelse ställer sig bakom positionspappret ”Stationsnära lägen” med följande     
   formulering (standardiserat svar från övriga ”hörn” i Skåne): 
 
  ”Region Skåne har bjudit in kommunerna i Skåne genom de fyra hörnen, Trafikverket Region Syd och    
  Länsstyrelsen att stärka utvecklingen i stationsnära lägen genom en utvecklad samverkan.  
  Den viktigaste funktionen för Stationsnära lägen 2.0 är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan    
  aktörer som tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen.   
  MalmöLundregionen beslutar att ställa sig bakom positionspapper Stationsnära lägen 2.0 samt att godkänna  
  att MalmöLundregionens logotype används i den slutliga grafiska utformningen.” 

 
 

5)   Information om Skurup som kommande ny medlem i MLR 

Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

 

6)                   Information om kommande gemensamt yttrande från MLR ang. Trafikförsörjnings-  

 programmet 2020-2030  

Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

 

7)                   Information om framtagande av gemensamt kunskapsunderlag på transport- och  

 Mobilitetsområdet 

Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

 

8)                   Överlämning av ordförandeskap     

Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

 

 Malmös ordförandeskap i MLR:s styrelse under 2018 avslutas och Lunds kommun hälsas 

 välkommen som ordförande i MLR för 2019.  
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MalmöLundregionen  

Styrelsemöte  
Minnesanteckningar  
 
Mötesdatum   2018-10-23  

Mötets  ordförande  Katr in S t jernfe ldt  Jammeh, Kommunstyre lsens ordförande,  

Malmö stad  

Vid protokol let  L inda Bör jesson Katz ,  verksamhets ledare ,  MLR  

Inbjuden gäst  Johan L indström, Lunds  kommun  

 

 

1) Föregående protokoll                         
 Protokollet från styrelsemötet 17 april 2018 godkändes och lades till handlingarna. 
 

2) Skurup   
Styrelsen beslutade i början av mötet att flytta upp punkten om Skurup från punkt nr. 7 till punkt nr. 2 på  
dagordningen således att punkten han föredras av Anders Almgren innan han var tvungen att avvika.  
 
Anders Almgren redogjorde kort för sina kontakter med Skurups politiska företrädare och att det  
finns fortsatt intresse och samsyn över partigränserna i Skurup om medlemskap i MLR. Anders föreslog att  
det nu är läge för att överlåta fortsatta samtal om hur och när Skurup kan bli medlem till  
kommundirektörsgruppen i MLR.  
 
Styrelse beslutade att ge kommundirektörsgruppen i uppdrag att utverka de praktiska frågorna för att  
Skurup ska kunna bli medlem i MLR under 2019.  
 

3)  Aktuellt i kommunerna                       
Respektive kommun orienterade om aktuella frågor i sin kommun, bl.a. bostadsbyggande fiberutbyggnad,  
infrastrukturprojekt, m.m. Kort dialog om vikten av att arbeta tillsammans inom MLR med frågor som är 
gemensamma, t.ex. praktisk samverkan.   
 
  

4)  Fastställande av inlämnat yttrande ”Bostadsförsörjningsbehov” 
Ett gemensamt MLR-yttrande skickades in till regeringen 181010 efter beslut i styrelsen per capsulum. 
Trelleborg ställer sig utanför det gemensamma yttrandet.  
 
Styrelsen fastställde yttrandet och det lades till handlingarna. 
  

5)                    Förslag till yttrande: ”En utvecklad översiktsplan”   
Johan Lindström redogjorde kort för innehållet i förslaget till yttrande rörande ”En utvecklad 
översiktsplan”, dir 2017:6.  
 
Styrelsen godkände det gemensamma yttrandet enligt bilaga och gav verksamhetsledaren i uppdrag att få  
yttrandet undertecknat av samtliga kommuner.  
 

6)  Tidplan och process för hantering av översynens resultat och ny 
 verksamhetsplan för MLR     
Linda Börjesson Katz redogjorde för förslaget till processen för att hantera översynens resultat samt  
framtagandet av ny verksamhetsplan för MLR. 
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Styrelsen godkände processen enligt bilaga. 
 
 
  

7)  Mötesplan för 2019     
På styrelsemötet delades ett dokument ut med förslag till styrelse- och kommundirektörsmöten 2019.  
Verksamhetsledaren redogjorde för att datumen beaktar samtliga kommuners KS- och KF-sammanträden 
samt kommunförbundet Skånes sammanträden.  
 
Styrelsen godkände samtliga datum utom datumet för styrelsemötet den 26 februari då det kolliderar med 
Region Skånes sammanträde.  
 
Styrelsen beslutade att ge verksamhetsledaren i uppdrag att försöka hitta ett alternativt datum till den 26  
februari och därefter skicka ut listan med samtliga datum på e-post för godkännande av styrelsen per 
capsulum. 
 

8)  Nästa styrelsemöte 6 december    
Styrelseordförande föreslog nedanstående punkter till styrelsemötet den 6 december: 

• Översynens resultat och effekter på MLR:s arbetssätt och innehåll 

• Sammanfattning av MLR:s verksamhet under mandatperioden 2014-2018 

• Beslut ”Stationsnära lägen” (prel) 
 
Styrelsen godkände dagordning för styrelsemötet den 6 december.  
 

9)  Övrigt      
Inget togs upp under denna punkt.  
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Deltagarförteckning 2018-20-23, Styrelsemöte, MLR 
 
Burlöv  
Katja Larsson  
Lars Johansson  
Lars-Åke Ståhl  
 
Eslöv  
Johan Andersson  
Eva Hallberg  
 
Höör  
Stefan Lissmark 
Anna Palm 
Michael Andersson  
 
Kävlinge  
Catrin Tufvesson  
 
Lomma  
Robert Wenglén 
Lisa Bäck  
Jan Sohlmér  
 
Lund  
Anders Almgren 
Christoffer Nilsson 
 
Malmö  
Katrin Stjernfeldt Jammeh (ordf.)  
Andreas Norbrant  
 
Staffanstorp  
Pierre Sjöström  
Per Almström  
 
Svedala  
Linda Allansson Wester  
Elisabeth Larsson  
 
Trelleborg  
Fredrik Geijer  
 
Vellinge  
Henrik Thorsell  
Charlotte Unosson 
 
Sekretariat 
Linda Börjesson Katz 
 
Övriga 
Ola Yndeheim, Malmö stad 
Johan Lindström, Lunds kommun 
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Minnesanteckningar förda vid ägarsamråd i 
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV org.nr 
556187-0410, den 6 november 2018. 
 

 
Närvarande: se bifogad deltagarlista, Bilaga 1. 

Presentationsmaterial: se bifogad powerpoint-presentation, Bilaga 2 (Frågor i fokus), Bilaga 3 
(Slaggsorteringsanläggning), Bilaga 4 (Ekonomi), Bilaga 5 (Behandlingsavgifter), Bilaga 6 
(Energiutvinning och värmeavsättning). 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun, 
öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

2. Genomgång av dagordningen 

Katrin Stjernfeldt Jammeh går igenom dagordningen för sammanträdet. 

3. Aktuellt läge beträffande målet hos Högsta Förvaltningsdomstolen 

Lovisa Hansson, stadsjurist i Malmö Stad, redogör för aktuell status i målet hos 
Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen har ännu inte meddelat dom i de två 
frågor där det beviljats prövningstillstånd. Dom förväntas komma senare under 
hösten.  

4. Frågor i fokus 2018 – 2019 

Peter Engström presenterar de frågor som är i fokus för koncernen under               
2018 – 2019, bilaga 2. 

5. Status slaggsorteringsanläggning 

Peter Engström redogör för status avseende Sysavs investering i ny 
slaggsorteringsanläggning, bilaga 3.  

6. Ekonomi 

Peter Engström redovisar tertialbokslutet per 2018-08-31, helårsprognos för 
2018 samt budget för 2019 avseende Sysavkoncernen, bilaga 4. 

Jan-Inge Ahlfridh förklarar att arbetet med att ta fram en avkastnings- och 
aktieutdelningspolicy fortgår och att ett färdigt förslag förväntas vara klart innan 
nästa ägarsamråd. Avsikten är att den framtagna avkastnings- och 
aktieutdelningspolicyn ska fastställas på nästa bolagsstämma. 
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7. Förändrad modell för ägarnas behandlingsavgifter 

Peter Engström redogör för bakgrunden till förslag om en förändrad modell för 
ägarnas behandlingsavgifter, bilaga 5. Bolaget kommer att redovisa ett färdigt 
förslag senast i maj 2019.  

8. Framtida energiutvinning och värmeavsättning 

Peter Engström redogör för möjliga samarbeten rörande energiutvinning och 
värmeavsättning, bilaga 6.  

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar att det är ägarsamrådets uppfattning att ett 
sådant samarbete med Kraftringen som nu är fråga om kräver beslut av 
ägarsamrådet. Katrin Stjernfeldt Jammeh uppger att det behövs en tid om ca en 
månad för beredning och beslut hos respektive ägare innan beslut på 
ägarsamråd kan tas.  

Peter Engström förklarar att bolaget har för avsikt att presentera ett färdigt 
beslutsunderlag i mitten av januari 2019 och därefter kan det bjudas in till ett 
extra ägarsamråd.  

9. Ägarsamråd 2019 

Nästa ordinarie ägarsamråd hålls den 29 mars 2019 kl. 9-12.  

10. Övriga frågor 

Peter Engström berättar att en allvarlig arbetsplatsolycka inträffade den 15 mars 
2014 där polisutredningen rörande arbetsmiljöbrott nu är klar och överlämnad till 
åklagare. Åklagare kommer att delge Sysav och Sysav Industri misstanke om 
arbetsmiljöbrott och ålägga respektive bolag en företagsbot genom 
strafföreläggande. Peter Engström berättar vidare att ett stort arbete har vidtagits 
rörande Sysavs säkerhetskultur för att så långt det är möjligt undvika att framtida 
arbetsplatsolyckor inträffar.   

11. Sammanträdets avslutande  

Katrin Stjernfeldt Jammeh förklarar sammanträdet avslutat.  
_____________________________ 
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Deltagare ägarsamråd Sysav 6 november 2018 Bilaga 1 

 
Burlöv   Rickard Brinck 
  Kent Wollmér 
 
Kävlinge  Mikael Persson 
  Catrin Tufvesson 
 
Lomma  Lisa Bäck 
  Christian Idström 
 
Lund  Anders Almgren 
  Inga-Kerstin Eriksson 
 
Malmö  Katrin Stjernfeldt Jammeh 
  Jan-Inge Ahlfridh 
  Tomas Bärring 
  Lovisa Hansson 
 
Simrishamn  Mats Carlsson 

Jeanette Ovesson 
 

Sjöbo  Magnus Weberg 
  Christel Wohlin 
  Fredrik Hellwig 
 
Svedala  Teresa Fridell 
 
Tomelilla  Per-Martin Svensson 
 
Trelleborg  Torbjörn Karlsson 
 
Vellinge  Åke Grönvall 
  Martin von Gertten 
 
Ystad  Henrik Nandra 
 
 
Sysavs styrelse  My Gillberg 
  Göran Holm 
  Bo Carlqvist 
  Katja Larsson 
  Håkan Andersson 
  Pia Almström 
  Carin Larsson 
  Lars Lundberg 
  Sverker Nordgren 
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Deltagare ägarsamråd Sysav 6 november 2018 Bilaga 1 

 
 
Sysav  Peter Engström, VD 
  Gunilla Carlsson 
  Charlotte Thergelsö 
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Ägarsamråd 

6 november 2018

6 november 20181
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Våra stora utmaningar de närmsta åren

▪ Säkerställa ett starkt förtroende för Sysav som attraktiv 
och ansvarstagande samarbetspartner och aktör

▪ Säkra och optimera dagens verksamhet

▪ Utveckla framtidens hållbara lösningar och samarbeten

6 november 2018 / bild 5

Vägen framåt 
2014…
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Vår resa framåt
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2010 2030

Dagens affärer

Nya affärer 

2016

Lönsamhet

Vägen framåt 
2014… 109



Vår verksamhets-
utveckling 2014-18…

6 november 2018 / bild 7

• Nytt koncerngemensamt invägnings- och 
affärssystem

• Utvecklat certifierat ledningssystem
• Processorientering – stärkt 

processägarroll
• Ekonomisk styrning o planering
• Affärs- och investeringsstyrning
• Inköpsprocess och -system
• Översyn och anpassning av 

organisationen
• Förändrat ledningsarbete
• Ledarskapsutveckling
• Krisorganisation – krisövningar
• Klimatbokslut
• Utvecklad och förnyad IT-plattform
• Intern kontroll
• Riskhantering, COSO-modellen
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Affärsutveckling 
2014-18…

6 november 2018 / bild 8

• Effekthöjning linje 3 och linje 4
• Transportupphandling
• Nytt tidsobegränsat miljötillstånd 

Spillepeng
• Nytt miljötillstånd FA
• Ny modern ÅVC i Norra Hamnen
• Kvalitetssäkring av in- och utgående 

avfall/produkter
• Övertagande (tjänstekoncession) av 

renhållningsfunktionen i 3 
ägarkommuner

• Träleveranser för återvinning till Polen 
(spånskivetillverkning)

• Direktrelationer med RDF-leverantörer
• Ny linje med ökad kapacitet för 

matavfallsbehandling
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Vi har sett resultat och även haft lite 
medvind under fyra år…
➢ Resultatförbättringsåtgärder 

~100 MSEK

➢ Ökat fokus på stärkt  ekonomi-
styrning och -uppföljning

➢ Ökat fokus på kassaflöde/
likviditet (amorteringar ökade 40 MSEK)

➢ Ökade elpriser

➢ Ökade metallpriser

➢ Högkonjunktur som driver upp 
volymen inkommande bygg-
och rivningsavfall 

➢ Stigande avgifter på marknaden 
för behandling utsorterat bränn-
bart avfall, mycket som följd av 
höjda deponiavgifter i UK

6 november 2018 / bild 9
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Det finns ett antal osäkerheter framåt…

▪ På väg mot lågkonjunktur

▪ Sjunkande metallpriser

▪ Elprisutvecklingen ?

▪ Förbränningsskatt ?

▪ Utsläppsrätter ?

▪ Brexit ?

6 november 2018 / bild 10
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Nu börjar vår resa på allvar…!

6 november 2018 / bild 11

2010 2030

Dagens affärer

Nya affärer 

2016

Lönsamhet
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Några frågor i fokus 2018-19
▪ Stärka och utveckla samarbetet med ägarkommunerna

▪ Utveckling av uppdraget med renhållningsfunktionen i Lomma, Svedala och Kävlinge 

▪ Utveckla affärer inom återbruk och materialåtervinning

▪ Kvalitetssäkring av in- och utgående avfall/produkter
▪ Hot och våldssituationer på våra återvinningscentraler
▪ Investering i ny slaggsorteringsanläggning
▪ Förändrad modell för ägarnas behanhandlingsavgifter
▪ Framtida energiåtervinning och fjärrvärmeproduktion

▪ Kommunalt insamlingsansvar ?
▪ Förbränningsskatt ?
▪ Konkurrensverket ?
▪ Framtida spelregler och förutsättningar för biogasen

6 november 2018 / bild 12
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Några frågor i fokus 2018-19

▪ Stärkt ekonomisk planering, styrning och uppföljning
▪ Fortsatt utveckling av intern kontroll och riskhantering

▪ Scenarioanalys 2025/2030 => Strategisk agenda

▪ Utveckling och etablering av stärkt processorientering/processtyrning
▪ Utveckling av den ”digitala arbetsplatsen”
▪ Utveckling av vår IT-plattform
▪ Projekt ”Säkra arbeten” (arbetsorderhantering mm)

▪ Utvecklad underhållsorganisation
▪ Utveckling av ledningsforumens arbetssätt

▪ Kulturresan

6 november 2018 / bild 13
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Ny slaggsortering
Statusrapport
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Status framdrift
▪ Markentreprenad upphandlad av Veidekke - avslutad
▪ Byggentreprenad upphandlad av Veidekke – gjutning av 

fundament pågår
▪ Processentreprenad upphandlad av Martin Gmbh –

projektering pågår
▪ El- och styr entreprenad – upphandling pågår

▪ Projektet följer tidplan vilket innebär provdrift augusti 2019
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Prognos

Budget Mkr Prognos Mkr Kommentar till avvikelse
Markentrepenad
Sysav 2,5 2,4
Markentrepenad
Veidekke 5 5,2Utgrävning av avfall
Projektering Sweco 1 1
Byggentreprenad
Veidekke 40-65 50,1Upphandlat till 49,3 Mkr
Maskinentreprenad 
Matin Gmbh 75 78,3Säkrad eurokurs 10,35
El- och 
styrentreprenad 10 10Under upphandling
Övriga 
konsultarvoden 6,5 6
Oförutsett (5%) 8 5

148-173 158
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Tertialbokslut T2
Helårsprognos P2 2018

Sysavkoncernen
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6 november 2018 / bild 20

Sysavkoncernen – Tertial 2 2018
Per.

(Mkr) Utfall 2018          Utfall 2017 Bu 2018
 Omsättning 608 589 576
 Rörelseresultat 44 58 1
 Resultat efter finansiella poster 30 48 -11
 Investeringar 61 82

123
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Sysavkoncernen – Tertial 2 2018 (Intäkter)

▪ Intäkterna för mottagna mängder industriavfall ligger på högre nivå än föregående år. Högre nivå 
både jmf med förra året och budget beror på fortsatt höga spotvolymer. Vi är i fas med importen 
nu. Mottagna mängder hushållsavfall är lägre än motsvarande period förra året men ligger i linje 
med budget i år.

▪ Den nya verksamheten sedan 2017 med Insamling och Transporter har detta året påverkat 
resultatet i och med att Sysav hanterar driften av tjänstekoncessionerna för Lomma, Svedala 
och Kävlinge för helåret. 

▪ Elpriset, som följer den dagliga noteringen på elbörsen, har varit högre än budgeterat. Det har 
varit en varm och lång sommar som resulterat i lägre fjärrvärmeintäkter.

▪ Materialintäkter ligger på en högre nivå än föregående år beroende på både bra skrotpriser och 
högre volymer på ÅVC:er. Detta gäller också jämfört med budget.
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Sysavkoncernen – Tertial 2 2018 (Kostnader)

▪ Övriga externa kostnaderna är betydligt högre än motsvarande period förra året men lite bättre 
än periodiserad budget. De ökade kostnaderna beror mycket på att vi nu opererar samtliga 
tjänstekoncessioner på helår. De ökade kostnaderna balanseras dock av motsvarande ökande 
intäkter. Andra signifikanta kostnadsökningar är externa behandlingstjänster och 
konsultkostnader.

▪ Personalkostnaderna har stigit gentemot motsvarande period förra året men är lägre än 
budgeterad nivå. Den främsta orsaken till förändringen gentemot föregående period är fler antal 
anställda och löneökningar. Kostnaderna är dock lägre än budget vilket beror på att vi inte är helt 
i fas med rekryteringar.

▪ Resultatet efter finansiella kostnader uppgår till 30 (48) Mkr medan periodiserad budget uppgår 
till -11 (-17) Mkr.  
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Sysavkoncernen

6 november 2018 / bild 23
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Sysavkoncernen – Balansräkning 2018

6 november 2018 / bild 24

(tkr)
Bokslut

2018-08-31
Bokslut

2017-12-31

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 33 000 33 000
Annat eget kapital 711 488 661 352
Årets resultat 29 247 55 136
Summa eget kapital 773 735 749 488

Obeskattade reserver - -

Avsatt till pensioner 97 784 97 850
Avsatt till uppskjuten skatt 103 840 103 840
Avsatt till lakvatten och upplag 269 310 279 646
Summa avsättningar 470 934 481 336

Skulder till kreditinstitut 675 187 722 755
Summa långfristiga skulder 675 187 722 755

Skuld till kreditinstitut 81 222 80 962
Leverantörsskulder 95 201 51 520
Skulder till intresseföretag 554 263
Skatteskulder 7 623 18 804
Övriga kortfr. skulder 5 140 13 582
Upplupna kostn. o förutbet. intäkter 58 814 59 227
Summa kortfristiga skulder 248 554 224 358

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 168 410 2 177 937

(tkr)
Bokslut

2018-08-31
Bokslut

2017-12-31

Tillgångar

Balanserade kostnader för dataprogram 31 682 34 596
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 682 34 596

Byggnader och mark 450 369 467 489
Maskiner och andra tekniska anläggningar 802 366 861 783
Inventarier, verktyg och installationer 119 761 133 091
Pågående nyanläggningar 127 750 85 660
Summa materiella anläggningstillgångar 1 500 246 1 548 023

Andelar i intresseföretag 41 857 40 980
Fordringar hos intresseföretag 5 000 5 000
Uppskjuten skattefordran 34 350 3 018
Summa finansiella anläggningstillgångar 81 207 48 998

Summa anläggningstillgångar 1 613 135 1 631 617

Varulager 7 627 7 627

Kundfordringar 75 046 102 487
Fordringar hos intresseföretag 2 292 3 630
Övriga fordringar 45 609 16 319
Förutbet. kostnader o  uppl. intäkter 50 628 50 835
Summa fordringar 173 575 173 271

Kassa,bank 374 073 365 422

Summa omsättningstillgångar 555 275 546 320

SUMMA TILLGÅNGAR 2 168 410 2 177 937
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Sysavkoncernen covenanter från externa 
finansiärer

6 november 2018 / bild 25

Krav
Utfall 

T2 2018

Utfall 

2017

Soliditet

(EK + obeskattade reserver exkl latent skatt) / 

balansomslutning

> 20 % 36% 34%

Skuldtjänstkvot

Rörelseresultat före avskrivningar / 

(räntekostnader + amorteringar enligt plan)

>1,5 2,3 2,7

Nettoskuldsättningsgrad

(Räntebärande främmande kapital - kassa och 

finansiella värdepapper) / Totalt eget kapital

< 2,5 0,5 0,6
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Sysavkoncernen 2018 - Kreditöversikt
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79%

21%

Andel lån, säkrade och icke säkrade

Säkrade lån Icke-säkrade lån

Översikt av lån och säkring 2018-08-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder och säkring (MSEK)

Summa lån 763 804 874 934

Rörlig ränta 163 204 274 234

Räntesäkringsavtal 600 600 600 700

Andel lån säkrat eller fast ränta (%) 78,6% 74,7% 68,6% 74,9%

Genomsnittlig ränta och marginal

Genomsnittlig rörlig ränta lån -0,37% -0,45% -0,51% -0,35%

Genomsnittlig rörlig ränta räntederivat -0,37% -0,63% -0,58% -0,39%

Genomsnittlig fast ränta räntederivat 3,07% 3,07% 3,07% 2,91%

Genomsnittlig betald ränta 2,62% 2,64% 2,35% 2,38%

Genomsnittlig betald marginal 0,15% 0,15% 0,03% -0,06%

Summa betald ränta och marginal 2,77% 2,79% 2,38% 2,32%

Genomsnittlig kvarstående löptid (år)

Lån 6,5 7,2 8,1 9,1

Räntederivat 1,4 2,1 3,1 3,7

Årseffekt av 25 punkter ökning i ränta (MSEK) -0,4 -0,5 -0,7 -0,6

Årseffekt av 25 punkter ökning i marginal (MSEK) -1,9 -2,0 -2,2 -2,3
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Sysavkoncernen – Budget vs Prognos 2 2018
(tkr)

 Prognos
P2

2018 

 Budget

2018 
 Avvikelse

mot budget 

Nettoomsättning
Avfallshantering 426 550  405 702  20 848    
Insamlings- och transportintäkter 36 966    35 552    1 414     
Energileveranser 363 502  355 861  7 641     
Materialförsäljning 61 522    59 881    1 641     
Övriga intäkter 52 912    43 551    9 361     

941 452  900 547  40 905   

Rörelsens kostnader
Avfallsskatt 10 000 -   10 000 -   -            
Övriga externa kostnader 471 527 - 454 122 - 17 405 -   
Personalkostnader 221 945 - 223 746 - 1 801     
Avskrivning enligt plan 172 472 - 170 372 - 2 100 -    

875 944 - 858 240 - 17 704 -  

Resultatandelar i  intresseföretag -             -             -            

Rörelseresultat 65 508   42 307   23 201   

Resultat från finansiella poster
Resultat avyttring andelar i intresseföretag -             -             -            

 Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar -             -             -            
Ränteintäkter 3 292      3 313      21 -         
Räntekostnader 31 805 -   21 688 -   10 117 -   
Finansnetto 28 513 -  18 375 -  10 138 -  

Resultat efter finansiella poster 36 995   23 932   13 063   
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Sysavkoncernen – Budget vs Prognos 2 2018
▪ Avfallshantering: Högre genomsnittspris då det kommer mycket över spot och högre 

volymer (20,8 Mkr)
▪ Energileverans: Betydligt högre elpris som väger upp fjärrvärmeminskningen efter den 

långa varma sommaren (7,6 Mkr)
▪ Materialförsäljning: Skrot gällande både intäkt & volym överträffas rejält, material bättre pga

jordförsäljning men metaller från slaggen betydligt lägre pga
driftsproblem och kvalitet (1,6 Mkr)

▪ Övriga intäkter: Affären med Jernhusen, ej budgeterad (8 Mkr)

Högre Koncernintäkter om 41 Mkr

▪ Driftkostnader: Operativa kostn: Externa behandlingstjänster har ökade kostnader då 
nya avtal gäller efter lagd budget, ökade mängder till 
externbehandling, ökade kostnader för 
omhändertagning av gips och slam, ökade kostnader 
för natriumlut pga prisökning och ökade kostnader för 
träkrossning (-21,1 Mkr) 

▪ Räntekostnader: Förtidsinlösen av ränteswappar (-8,6 Mkr)

Högre Koncernkostnader om 28 Mkr

▪ Resultatförändring: +13 Mkr
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Sysavkoncernen – Budget vs Prognos 2 2018
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Budget 2019
Sysavkoncernen

133



Sysavkoncernen – Analys BU 2019 vs BU 2018 134



Budget 2019
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Covenants
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Krav BU 2019

Soliditet
> 20% 39%(EK + obeskattade reserver exkl

latent skatt) / balansomslutning
Skuldtjänstkvot

> 1,5 2,1Rörelseresultat före avskrivningar 
/ (räntekostnader + amorteringar 
enligt plan)
Nettoskuldsättningsgrad

< 2,5 0,5(Räntebärande främmande kapital 
- kassa och finansiella 
värdepapper) / Totalt eget kapital
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Investeringar

Nya planerade projekt budgeteras för 2019 enligt nedan per investeringstyp

Sysav tsek
▪ Affärsdrivna/Effektivitetsökande 12 950
▪ Arbetsmiljö 3 100
▪ Legala krav 6 950
▪ Reinvestering 9 566

Summa 32 566

Sedan 2018 och tidigare beslutade och pågående projekt enligt nedan per investeringstyp

Sysav tsek
▪ Affärsdrivna/Effektivitetsökande 3 400
▪ Arbetsmiljö 8 200
▪ Legala krav 2 675
▪ Reinvestering 93 100

Summa 107 375

Totalt 139 941
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137



Investeringar

Nya planerade projekt budgeteras för 2019 enligt nedan per investeringstyp

Sysav Industri tsek
▪ Affärsdrivna/Effektivitetsökande 28 820
▪ Arbetsmiljö 1 200
▪ Reinvestering 20 830

Summa 50 850

Sedan 2018 och tidigare beslutade och pågående projekt enligt nedan per investeringstyp

Sysav Industri tsek
▪ Affärsdrivna/Effektivitetsökande 4 000
▪ Arbetsmiljö 200
▪ Summa 4 200

Totalt 55 050

6 november 2018 / bild 35

138



Likviditetsprognos 2018 - 2021
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139



Dagordning

1. Aktuellt läge beträffande målet hos Högsta Förvaltningsdomstolen
2. Frågor i fokus 2018-2019
3. Status slaggsorteringsanläggning
4. Ekonomi
5. Förändrad modell för ägarnas behandlingsavgifter
6. Framtida energiutvinning och värmeavsättning
7. Ägarsamråd 2019
8. Övriga frågor

6 november 2018 / bild 37

140



Information om 
förändrad modell för
ägarkommunernas
behandlingsavgifter

Styrelsemöte 2018-10-19
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Bakgrund

6 november 2018 / bild 39

Återkommande erhåller Sysav frågor ifrån 
ägarkommunerna avseende 
behandlingsavgifterna. Grunden till detta är 
att dagens behandlingsavgifter ska 
balansera såväl kostnader 
för avfallshantering som annan 
uppdragsbeskriven service, tex: 

i. Omlastningsanläggningar
ii. Återvinningscentraler
iii. Transporter mellan anläggningar
iv. Utveckling och genomförande av 

avfallsplanering
v. Skol- och informationsverksamhet
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Uppdrag

6 november 2018 / bild 40

i. Utvärdera alternativ med differentierade  
behandlingsavgifter (primärt restavfall) så att de 
blir direkt jämförbara med rådande 
marknadspriser

ii. Utveckla och utvärdera alternativa 
serviceavgiftsmodeller avseende ÅVC-
verksamhet och andra utökade uppdrag som 
Sysav åtagit sig i enlighet med konsortialavtal 
och ägardirektiv 

iii. Föreslå lämplig avgiftsmodell (behandlingsavgift 
+ serviceavgift) som initialt endast medför en 
försumbar total ekonomisk skillnad för 
respektive kommun, jämfört med rådande 
modell

iv. Förankra och vid behov justera förslag till 
avgiftsmodell med styrelse, ägarsamråd och 
teknisk delegation. 
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Principer för ny prismodell

▪ En serviceavgift bör tas ut per 
invånare i respektive kommun. 
Indexering mot allmän 
kostnadsutveckling bör 
övervägas.

▪ Ägarkommunernas 
behandlingsavgifter skall vara 
jämförbara med 
marknadspriser.

▪ Det avgiftsutrymme som 
uppstår vid sänkta 
behandlingsavgifter, som 
tidigare bidragit till att balansera 
kostnader för Sysavs utökade 
uppdrag mot ägarkommunerna, 
omvandlas till en serviceavgift.

▪ Serviceavgiften skall bidra till 
att balansera kostnader 
avseende ÅVC-verksamhet, 
omlastning, 
kretsloppsplanarbete, skol- och 
informationsverksamhet m.m.
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Utvärderade alternativa behandlingsavgifter för 
ägarkommunernas restavfall och matavfall

▪ *avser skillnad i behandlingsavgift mellan rest- och matavfall vilken kan ses som ett utsorteringsincitament

3. Restavfallsavgiften sätts till ett pris i 
paritet med marknaden, 500 kr/ton, 
matavfallsavgiften sätts till 400 kr/ton, 
incitamentet* blir då 100 kr/ton.

1. Restavfallsavgiften för ägar-
kommuner sätts till 600 kr/ton, dvs 
lägre än företagsprislistan, i övrigt 
oförändrade behandlingsavgifter. 
Incitamentet* för separat utsortering 
av matavfall blir 85 kr/ton.

2. Restavfallsavgiften sätts till ett pris i 
paritet med marknaden, 500 kr/ton, 
matavfallsavgiften sätts till 450 
kr/ton, incitamentet* blir då 50 kr/ton.
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Inkomna synpunkter

▪ Förslag om behandlingsavgifter har diskuterats i insamlingsgruppen (180601), styrelsen 
(180615) och teknisk delegation (180619)

▪ Överlag positiv återkoppling kring förslaget
▪ Eftersom den föreslagna serviceavgiften baseras på invånarantal har förslag inkommit 

om att denna ska slås ihop med avgiften för behandling av farligt avfall som också 
baseras på invånarantal, 17 kr/invånare

▪ Vid styrelsemötet efterfrågades ett större incitament för att sortera ut matavfall, i enlighet 
med alternativ 3
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Förslag till serviceavgift per invånare

Vid förändrade  behandlingsavgifter till 
500 kr/ton för restavfall, respektive 
400 kr/ton för matavfall uppstår ett 
initialt avgiftsutrymme jämfört med 
dagens avgiftsnivåer om:

30 Mkr

Avgiftsutrymmet fördelas uniformt 
över alla invånare vilket resulterar i 
en fast serviceavgift om:

40,60 kr / invånare
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Sammanfattning av förslag till reviderad 
avgiftsmodell

▪ Behandlingsavgift för ägarkommunernas restavfall till 500 kr/ton

▪ Behandlingsavgift för ägarkommunernas matavfall förändras till 400 kr/ton

▪ En fast Serviceavgift införs och har en initial nivå om 40,60 kr/invånare och år

▪ Förnyad avgiftsmodell bedöms kunna införas den 1 januari 2020 förutsatt beslut i 
styrelse (juni 2019) och ägarsamråd (maj 2019)
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Framtida energi-
utvinning och 
avsättning av 

fjärrvärme

152



Koncernperspektiv på energiåtervinningen 

▪ Sysavs uppdrag mot ägarkommunerna (primärt ÅVC-insamling) är 
underfinansierat med dagens behandlingsavgifter mot ägarkommunerna 

▪ Energiåtervinningen är en dominerande affär och ryggraden i den starka 
ekonomin Sysav Industris verksamhet visar upp idag

▪ Överskott i verksamheten på den konkurrensutsatta marknaden inom 
Sysav Industri möjliggör bibehållna behandlingsavgifter i Sysav
(koncernbidrag) 

▪ Skapar även kapital för investering i framtidens avfallsanläggningar och 
utvecklingssatsningar/-samarbeten

6 november 2018 / bild 50

Bild visad vid 
Ägarsamråd
i maj 2018
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Det finns tydliga värden i fortsatt energi-
utvinning på medellång till lång sikt (i)

▪ Energiåtervinning är en fortsatt viktig ekonomisk ryggrad 
för koncernen
➢ Möjliggör fortsatt låga behandlingsavgifter i Sysav
➢ Skapar kapital för investering i Sysavs framtida avfallsanläggningar
➢ Skapar kapital för utvecklingssatsningar, bl a: produktdesign/materialval, ökad 

materialåtervinning, nya biogena råvaror

▪ Energiåtervinning kommer att behövas för att
➢ Ta hand om rester från material- och biologisk återvinning
➢ Ta hand om material som inte länger kan återvinnas
➢ Destruera förorenat material som vi inte få tillbaka in i kretsloppet och samhället 

/ bild 51

Bild visad vid 
Ägarsamråd
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Det finns tydliga värden i fortsatt energi-
utvinning på medellång till lång sikt (ii)

▪ Grön och återvunnen värme är en viktig del i framtida regional 
energiförsörjning
➢ Avtal med E.ON om att leverera 1150-1500 GWh fjärrvärme per år fram tom 30 juni 2030
➢ Även Kraftringen kan se värde i framtida fjärrvärmeleveranser från Sysav
➢ Möjliggör samverkan i industriell/urban symbios där resurser som annars går till spillo tas tillvara

▪ De nya målen för cirkulär ekonomi kommer att påtagligt öka 
mängden utsorterat brännbart avfall inom EU och därmed be-
hovet av högeffektiv energiåtervinning med bra klimatavtryck 
➢ Med den högeffektiva energiåtervinning vi bedriver bidrar vi till ett betydligt bättre klimatavtryck 

än alternativ behandling i avsändande land (fjärrvärmenäten är den stora skillnaden) 
➢ Vi kan också erbjuda behandling av utsorterat brännbart avfall till ett bättre pris
➢ Genom att ta emot avfall från andra länder tar vi ansvar och behandlar avfall som uppstår där 

som följd av vår konsumtion

/ bild 52

Bild visad vid 
Ägarsamråd
i maj 2018
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Samverkan med såväl E.ON som Kraftringen 
om framtida behov och samarbeten

▪ Öppet samarbete med E.ON (avsiktsförklaring om samarbetet under framtagande)
▪ Framtida energibehov  i Malmö-Burlövs fjärrvärmenät
▪ Framtida produktionssystem som möter stadens krav på grön och återvunnen värme år 2025
▪ Möjliga samarbetsformer kring en ny avfallspanna hos Sysav

▪ Öppen och transparent utredning med Kraftringen (avsiktsförklaring undertecknad) 
om möjligheter och förutsättningar att redan med beaktande av dagens avtal med 
E.ON utöka med leveranser till Kraftringen (EVITA) via Lomma vid de tillfällen vi har 
överskott och har den bästa leveransen. Öppnar även upp för framtida alternativ 
avsättning av återvunnen värme…

/ bild 53

Bild visad vid 
Ägarsamråd
i maj 2018
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Fjärrvärmeavtalet mellan E.ON och Sysav
▪ Gäller tom 30 juni 2030
▪ Sysavs leveransplikt: >1150 GWh/år
▪ E.ON.s mottagningsplikt: <1500 

GWh/år
▪ Om Sysav under 2 år i följd ej uppfyller 

leveransåtagandet har E.ON rätt att 
uppta förhandling i syfte att anpassa 
volymåtagandena

▪ Priset på fjärrvärmen utgick från E.ON:s 
alternativ att uppföra en egen 
biokraftvärmeanläggning 
➢ Värmepris när avtalet tecknades 

år 2005: 153 SEK/MWh 
➢ Indexering (100%) sker årsvis med 

E:ON:s fjärrvärmepris mot kund som 
bas. Värmepris i dagsläget: ~200 
SEK/MWh 

▪ Uppsägningstid 3 år, dvs för 
upphörande 1 juli 2030 skall 
uppsägning ske senast 30 juni 2027

▪ Om uppsägning ej sker förlängs avtalet 
5 år i taget

6 november 2018 / bild 54

▪ Årsproduktion i linje 3 och 4 vid 
god drifttillgänglighet uppgår till 
~1150 GWh (med P1 och P2 som backup)

▪ Värmeproduktionen i linje 3 och 4 är 
volym- och prissäkrad tom juni 2030

▪ Utrymme för utveckling av alternativ 
värmeproduktion i nuvarande P1 och 
P2 eller en ny panna inom inne-
varande avtals ramar, alternativt  

▪ Utrymme för att avsätta värmeproduk-
tionen från P1 och P2 eller en ny 
panna till annan mottagare än E.ON 
inom ramen för nuvarande avtal
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Överväganden och huvudinriktning
Överväganden:
▪ En eventuell ny avfallspanna är en stor investering som också är kopplad till 

vad ägarna vill med Sysav efter 2025 då nuvarande konsortialavtal går ut
▪ Det finns en viss osäkerhet kring framtida spelregler och förutsättningar som 

kommer att komma i kölvattnet på EU:s nya avfallsdirektiv, vilka skall realiseras i svensk 
lagstiftning under nästa mandatperiod i Sverige

▪ En livstidsförlängning av P1 och P2 öppnar upp ett tidsfönster för långsiktiga beslut om 
energiutvinningen

Huvudinriktning:
▪ Livstidsförlänga P1 och P2 till minst 2025
▪ Baserat på pågående dialoger med E.ON respektive Kraftringen och under 2018 välja väg 

och besluta om att etablera det samarbete kring en sådan livstidsförlängning som ger 
koncernen största möjliga strategiska värde och substans för framtiden

▪ Följa utvecklingen av förutsättningar och spelregler för avfallsförbränning i Sverige
▪ Fortsätta att värdera en eventuell investering i ny avfallspanna
▪ Under 2019 initiera en dialog med ägarna om hur man ser på Sysavs framtid och en 

eventuell investering i ny avfallspanna 
▪ Beslut om investering i ny avfallspanna bör fattas senast 2021

/ bild 55
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Status i dialogen med E.ON
▪ E.ON ser ett behov av att förnya värmeproduktionen med 120 MW förnybar eller återvunnen 

värme from 2025
▪ Även E.ON ser därför stort långsiktigt värde i ny avfallseldad panna som är i drift 2025
▪ En ny avfallspanna skapar betydligt större värde än en ny biobränsleeldad kraftvärme- eller 

värmepanna i fjärrvärmesystemet
▪ E.ON har uttalat intresse av att i någon form av partnerskap/samarbete finansiera och 

realisera en ny avfallspanna
▪ E.ON ser även ett stort värde i att P1 och P2 bibehåller sin produktion minst till 2025. 
▪ En detaljerade utredningen av livstidsförlängningen är genomförd under sommarrevisionen. 

Resultatet visar ett reinvesteringsbehov på ca 50-70 miljoner för att livstidsförlänga till 2025 
(slutrapport levereras siste oktober)

▪ E.ON uttalar efter genomgång av utredningen att man är beredda att i någon form bidra till 
de reinvesteringar som Sysav behöver genomföra för att säkerställa värmeleveranser med 
hög tillgänglighet från P1 och P2 minst fram till 2025 (t ex i form av ”up front” betalning 
kopplat till investeringsbehov eller ett högre värmepris)

▪ I princip talar vi då om hela värmevolymen (~350 GWh) som Sysav idag levererar utöver 
avtalat leveransåtagande om 1150 GWh per år

/ bild 56

Vi arbetar vidare med ett slutligt avtalsförslag
som kan vara framme i november
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Status i utredningen med Kraftringen

▪ En sammankoppling med Kraftringens fjärrvärmesystem via en ny fjärrvärmeledning 
till Lomma har utretts i en gemensam samarbetsprojekt

▪ Ledningen öppnar för att dels leverera volymer som överskrider leveransåtagandet 
till E.ON (i praktiken värme från P1 och P2)  och dessutom ytterligare ~85 GWh 
värme under sommarhalvåret

▪ Förutsatt ett beslut i slutet av 2018 bedöms en ny ledning kunna vara på plats 2020
▪ Genomförd förprojektering indikerar att tillförsel av Sysavs värmevolymer enl ovan 

och på kommersiella villkor i nivå med nuvarande priser mot E.ON skapar så stort 
värde i Kraftringen/EVITA-systemet att en investering i ny ledning är återbetald på 
fem år, dvs innan 2025

▪ Förprojekteringen indikerar att det dessutom möjliggör en ökad ersättning till Sysav
med ~4-5 MSEK/år fram tom år 2025

▪ Efter 2025, om P1 och P2 ej fortsätter drivas, möjliggör en ny ledning en merleverans 
från linje 3 och 4 under sommarhalvåret som kan ge en vinst på 7 MSEK/år

▪ En ny avfallspanna efter 2025 kan utveckla affären vidare
▪ Största osäkerheten ligger i storleken på investeringen i fjärrvärmeledningen, vilken 

är styrande för värdet i ett eventuellt samarbete 
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Fortsatt arbete tillsammans med Kraftringen
▪ En detaljerad projektering av en fjärrvärmeledning mellan Sysav och Lomma pågår 

och kommer redovisas i början av november. Detta underlag innehåller kostnader 
och övriga förutsättningar för sammankopplingen (bl a ök med markägare)

▪ Parallellt med detaljprojekteringen utarbetas ett förslag till kommersiellt avtal 
avseende samarbetet kring värmeöverföring mellan parterna

▪ Baserat på säkerställd investeringsnivå görs en uppdatering av genomförda 
preliminära lönsamhetsbedömningar, värmeavtalspriskomponenter mm 

▪ Även risk-och känslighetsanalys 
uppdateras 

▪ Slutliga underlag bedöms kunna 
vara framme i november 2018

▪ Beslut om samarbete kommer att 
behöva fattas innan årsskiftet

/ bild 58/ bild 58
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Innan årsskiftet behöver vi välja väg och 
även fatta beslut innan årsskiftet…
Samarbete med E.ON:

▪ Bidrar med hela vår värmevolym till 
Malmö-Burlövs miljömål avseende 
hållbar värmeförsörjning

▪ Sannolikt en betydligt bättre marginal 
på de värmeleveranser till E.ON som 
överskrider 1150 GWh

▪ Bidrag till reinvesteringar i P1/P2 för 
att säkerställa hög tillgänglighet

▪ Fördjupat samarbete med en 
långvarig partner

Samarbete med Kraftringen:

▪ Bidrar till en hållbarare region genom 
optimalare utnyttjande av resurser

▪ Möjliggör leverans av återvunnen 
värme ur det regionala avfallet till 
ytterligare tre ägarkommuner (Lund, 
Lomma, Staffanstorp)

▪ Två möjliga avsättningar ger bättre 
förhandlingssits i framtida 
förhandlingar om värmeleveranser

▪ Möjlighet till utökade värmeleverans 
2020-2025

▪ Bättre marginal på värmeleveranserna 
över 1150 GWh som idag går till E.ON

▪ Breddat samarbete med ny partner

/ bild 59
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Om ett samarbete med Kraftringen är 
huvudspår… 

/ bild 60

Ur Ägardirektivet: 

Är ett samarbete med Kraftringen och avtal om 
värmeleverans föremål för beslut i Ägarsamråd ?
(innebär behov av ett extra Ägarsamråd i jan-feb)

Eller är det en fråga som ägarna överlåter till 
styrelsen att besluta om ?
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Tack för att ni 
lyssnade!
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”Översyn av 

MalmöLundregionen”
Jan-Inge Hansson

181206
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Uppdrag och genomförande

Fas 1: (ca feb-mars 2018) Sammanställning av verksamheten 2012-2018 (klart)!

Fas 2 (ca april-sept 2018) Intervjuer samt sammanställning av resultat (klart)!

Fas 3 (nov-dec 2018) Presentation utfall intervjuer, workshops kring detta samt  
HUR och VAD inför kommande plan/program.

Fas 4 ( jan-maj 2019) Strategier och förankring i ny styrelse, antagande ny 
plan/program.

Upplägget kan komma att justeras tidsmässigt under genomförandet.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Fas 2 Intervjuer samt sammanställning av resultat

Fas 2: Intervjuer har genomförts i juni månad med styrelseledamöterna och 
kommun/-stadsdirektören i resp kommun.

Frågeområden:

1. Samarbetet i stort, vad fungerar bra resp mindre bra, övriga inspel.

2. Arbetsformerna (mötesfrekvens, innehåll, m m).

3. Styrdokumentens roll och styrning (verksamhetsplan, handlingsplan, mm)

4. Samarbetsavtalet (styrelse, ordförandeskap, sammanträden, beslutsform, 
ärendeberedning, sekretariat, avgifter, avtalsperiod).

5. Övrigt.

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanfattning, helhet

Positivt:

• Bra regional mötesarena, en röst, gemensamma yttranden, 
relationsbyggande, strukturen finns.

• Strukturplan och prio kring infrastruktur, kollektivtrafik, m fl. Bra 
fungerande tjänstemannagrupper och sekretariatsstöd.

Mindre bra:

• För lite verkstad, ineffektivt, låg beslutskraft, lågt fokus på resultatet.

• Konsensus kan leda till urvattnade beslut.

• Det växlande ordförandeskapet. 
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Sammanfattning, övrigt

• Arbetsformer, mötesfrekvens, innehåll och genomförande på  

styrelsen/kom dirmötena upplevs överlag ”bra”.  

• Svag förankring ute i kommunerna.  

• Relationen Malmö-Lund och de mindre kommunerna.  

• För många styrdokument (med olika begrepp och områden),  för lite verkstad 
otydligt fokus och otillräcklig utvärdering (resultat).

• Otydligt ansvar och otillräckligt engagemang och tillit.
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 1) Samarbetet i stort. Vad fungerar bra?

• Bra mötesarena och forum för regionala frågor, relationsbyggande, strukturen 
finns.

• Arbetet med Strukturplan och prio kring infrastruktur, kollektivtrafik, m fl.

• Ökad kraft när vi driver gemensamma frågor, bra med gemensam röst. 

• Bra med gemensamma beslut och yttranden. 

• Bra fungerande tjänstemannagrupper.

• Bra med sekretariatsstöd /-ledare.

• Malmö tar allt större ansvar.

- - -

• Studieresorna.
Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 1) Samarbetet i stort. Vad fungerar mindre bra?

• För lite verkstad, ineffektivt, låg beslutskraft, lågt fokus på resultatet.

• Konsensus kan leda till urvattnade beslut.

• Områdena i Hpl o VP:n ej tydligt hur vi ska ta hand om dem.  

• För lite praktisk samverkan (verksamheterna).  

• Relationen större och mindre kommuner.  

- - - -

• Bli bättre på strategiska frågor/agenda samt att jobba som en arbetsmarknads-
region och med kompetensfrågor.  

• Vi fastnar i mindre frågor.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 1) Samarbetet i stort. Övriga inspel.

• Malmö-Lund dominerar, dock stora förväntningar på att Mö-Lund ska dra (men 
leder ibland till kritik).  

• Borde vara en ordförandekommun.  

• Tillit finns delvis, men kan utvecklas.  

• Mer fokus på frågor med möjliga lösningar, mer driv i det vi gör.  

• Vi som är mindre kommunerna bör vara mer aktiva, men hantera och förstå vår roll 
att vi är små.  

- - - -

• Behövs mer fokus på arb marknadsfrågorna och gymnasieskolan.  

• Inte bra med sena avhopp vid konsesusprocesser.  

• Otillräcklig koppling MLR o Region Skåne.  
Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 2) Arbetsformerna. Mötesfrekvens styrelsen, fler/färre

• OK.  

- - - -

• Ev färre.  

• Ev fler.  

Rätt innehåll på styrelsemötena och dess genomförande?

• Överlag bra.  

• Ibland fluffig dagordning, mkt infoärenden och lamt, ibland lite gnälligt, mer fokus på 
beslutspunkter.  

• Fysisk planering och infrastruktur bra, men sällan diskussion om andra övergripande 
specialområden.

- - - -

• Det kommer in ärenden från ”sidan”.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna
Frågeområde 2) Arbetsformerna. Mötesfrekvens kom dir gruppen, fler/färre

• OK.  

• Ev fler, med teman.  

Rätt innehåll på mötena och dess genomförande?

• Överlag bra (övervikt Malmö).

• För lite verkstad, otydliga uppdrag o mötesdisciplin, ökad aktivitet inför, mellan o efter 
mötena.

• Mer kring konkreta samarbeten.

Beredning av ärenden

• OK.

• Ibland är det inte riktigt förberett.

• Fler aktuella frågor på agendan.

Sekretraiatet och sekretariatsledaren

• Bra/mkt bra.  

• Inte bra att byta arbetsplats mellan två kommuner.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 2) Arbetsformerna. Övriga inspel (ansvarsfördelning/inflytande, 
stor/liten kommun, m m)?

• Överlag bra.  

• Relationen Malmö-Lund och de mindre kommunerna.  

• Malmö tagit allt bättre ansvar.  

• Svag förankring ute i kommunerna.  

• Ibland tidsnöd.  

• Synliggör vad arbetet lett till, vilka effekter.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 3) Styrdokumentens roll o styrning. Kvalitet o styrning i Handl progr?

• Städa upp i styrdokumenten, färre dokument, (endast VP).  

• Styr inte tillräckligt, mer konkret.  

• Utvärdera mer i både Handlingsprogram o VP.  

Hur styr de tre strategiska omr i Hpr (fys plan/infra, arb markn/utbildn o näringsliv) 

• Otydligt.  

• Någorlunda OK  

• Infrastruktur.  

- - - -

• Näringsliv.  

• Arb markn.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 3 Styrdokumentens roll o styrning. Kvalitet och styrning i VP:n (fokusfrågorna 
kompetensförsörjning, ökat bostadsbyggande och sysselsättning/arb markn)

• Inte nått riktigt fram.  

• Bra/Rätt utveckling.  

• Bostadsbyggande blev självgående.

- - - -

• Industrinatten bra.  

Hur fungerar Kärnverksamheterna i VP:n (Strukturplan och praktisk samverkan)

• Positivt.  

• Kommunspecifika inlägg kan splittra.  

• Vad blev det av Strukturplanen?  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 3) Hur fungerar indelningen i värdskapskommuner/ansvar?

• Inte funkat såsom tänkt.  

• Ev ha en sammankallande kommun kombinerat med sekretariatsinsatser.  

• God tanke, delvis positivt.  

Uppföljning och utvärdering av Handlingsprogram och Verksamhetsplan

• Underlag har tagits fram.  

• Inte följts upp och utvärderats tillräckligt.  

• Uppföljning/utvärdering delvis fungerat.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 4) Samverkansavtalet, något som bör ändras på i avtalet

• I huvudsak OK inkl konsensus.  

• Två ordförandekommuner med växelvis ordförandeskap är inte bra.  

• Utveckla alternativ till konsensus. 

- - -

• Alla kommunerna borde ha två ledamöter i styrelsen.  

• Se över hur vi utser representanter beroende på koalitioner i majoritet.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Sammanställning av resultat från intervjuerna

Frågeområde 5: Övrigt

• Ökad verkstad o stringens, mer resultat.  

• Öka tilliten mellan oss.  

• Tydligare ansvar.  

• Ha ett styrdokument, ev för mandatperioden, årliga aktiviteter och 
avstämning/utvärdering.  

• Finna former för att arbeta mer med samarbetsfrågor inkl tjänstemannanätverk.

- - - -

• Utgå från Strukturplanen som strategisk dokument.  

• Få fram synpunkter tidigare i processen.  

• Mer tid på att processa strategiska frågor.  

• Utrymme för aktuella frågor sidan om styrdokumentet, hantera frågor på studs.  

Jan-Inge Hansson Konsult AB
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Konklusioner - vad betyder detta för vårt 
kommande arbete?
• Hur fortsätter vi att utveckla mötesarenan, relationer och strukturer, hur ser nästa 

steg ut?

• Hur tydliggör vi uppdraget för samarbetet inom ML-regionen?

• Hur får vi mer verkstad,  effektivitet, beslutskraft och mer fokus på resultat och 
utvärdering?

• Hur ska våra styrdokument se ut?

• Vilka är våra viktigaste prioriterade samarbetsområden framöver?

• Hur utvecklar vi ansvarsfrågan och förankring i resp medlemskommun?

• Vad vill vi med våra tjänstemannagrupper och hur vill vi de ska utvecklas 
(uppdrag, mandat, etc)?

• Konsensus kan leda till urvattnade beslut?

• Det växlande ordförandeskapet?

• Relationen Malmö-Lund och de mindre kommunerna (stora-små kommuner)? 
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Styrelsemöte  
Minnesanteckningar  
 
Mötesdatum   2018-12-06  

Mötets  ordförande  Katr in S t jernfe ldt  Jammeh, Kommunstyre lsens ordförande,  

Malmö stad  

Vid protokol let  L inda Bör jesson Katz ,  verksamhets ledare ,  MLR  

Inbjuden gäst  Mathias  N ie lsen,  Lunds  kommun  

Jan- Inge Hansson,  konsu lt   

 
1) Föregående protokoll                         

Katrin Stjernfeldt Jammeh inledde mötet med att hälsa följande nya ledamöter välkomna till MLR: 

• Phillip Sandberg, Lunds kommun 

• Fredrik Ljunghill, Lunds kommun 

• Fredrik Ottesen, Eslövs kommun 

 

 Protokollet från styrelsemötet 23 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna. 

 

2) MalmöLundregionens utveckling och verksamhet 2014-2018 

Föredragande: Mathias Nilsen, Lunds kommun, Linda Börjesson Katz, MLR. 

Mathias och Linda gav en sammanfattande presentation om MLR:s verksamhet under mandatperioden 

2014-2018. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.  

3) Presentation och dialog om översynen    

  Föredragande: Jan-Inge Hansson, Jan-Inge Hansson AB, Linda Börjesson Katz, MLR 

Jan-Inge Hansson presenterade en sammanställning av intervjuer som genomfördes med 

kommundirektörer och styrelseledamöter i MRL under våren 2018. Därefter fanns tid för diverse frågor. 

Ledamöterna ombads att reflektera gruppvis utifrån frågan: ”Vilken är den viktigaste erfarenheten i det 

fortsatta arbetet?”. Redovisningarna från grupperna tog bl.a. upp att MLR i stort fungerar bra och att det 

finns ett starkt behov av fortsatt utvecklat samarbete. Det togs också upp bl.a. att MLR behöver starkare 

beslutskraft och högre effektivitet i form av leveranser och renodling av styrdokument.  

4) Beslut om ”Stationsnära lägen” 

 Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

Styrelsen diskuterade Region Skånes positionspapper ”Stationsnära lägen” och kom gemensamt fram till 

att dokumentet är i linje med kommunernas egna ställningstaganden.  

  Beslut: MLR:s styrelse ställer sig bakom positionspappret ”Stationsnära lägen” med följande formulering: 

”Region Skåne har bjudit in kommunerna i Skåne genom de fyra hörnen, Trafikverket Region Syd och 

Länsstyrelsen att stärka utvecklingen i stationsnära lägen genom en utvecklad samverkan. Den viktigaste 

funktionen för Stationsnära lägen 2.0 är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan aktörer som 

tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen. MalmöLundregionen 

beslutar att ställa sig bakom positionspapper Stationsnära lägen 2.0 samt att godkänna att 

MalmöLundregionens logotype används i den slutliga grafiska utformningen.” 
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5) Information om Skurup som kommande ny medlem i MLR 

 Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR 

Linda informerade om att Skurup blir medlemmar från den 1 januari enligt beslut i styrelsen den 23 

oktober 2018. Skurups styrelseledamöter blir Johan Bolinder (M), kso samt Lars Nyström (SD), 2.e vice ordf 

Ks. De betalar en summa på ca 60 000 kr för 2019, varav ca hälften är en engångssumma för inträdet 2019.  

Styrelsen ställde sig positiv till informationen. 

6)  Information om kommande gemensamt yttrande från MLR ang. 

Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030  

 Föredragande: Linda Börjesson Katz, MLR 

Linda informerade om att kommundirektörsgruppen hade på sitt möte den 20 november fattat beslut om 

att MLR ska inkomma med ett gemensamt yttrande till Region Skåne. Yttrandet ska trycka på vissa 

återkommande frågor från kommunernas egna yttranden. MLR:s styrelse fattar beslut om yttrandet på 

dess möte den 1 mars och därefter skickas det in till Region Skåne samma dag. Linda informerade vidare 

att ÖP-gruppen fått i uppdrag att formera en skrivargrupp med 2-4 sakkunniga från kommunerna inom 

MLR.  

Styrelsen ställde sig positiv till informationen. 

7) Information om framtagande av gemensamt kunskapsunderlag på transport- och 

mobilitetsområdet 

 Föredragande:  Linda Börjesson Katz, MLR 

Linda informerade om att Malmö stad har tilldelats EU-projektmedel som möjliggör framtagande av en 

delregional trafikstrategi för hållbar mobilitet (PolySUMP). Malmö stad vill gärna inkludera MLR-

kommunerna arbetet som utgår från MLR:s strukturplan från 2016. På detta sätt utvecklas och stärks 

Strukturplanen. Linda informerade vidare att kommundirektörsgruppen har gett ÖP-gruppen i uppdrag att 

stödja arbetet som pågår och undersöka förutsättningarna för hur ett arbete avseende bl.a. syfte, mål, 

organisation, tidplan och resurser kan bedrivas vidare. 

Styrelsen ställde sig positiv till informationen. 

8) Överlämning av ordförandeskap    

 Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad 

Katrin summerade Malmö stads ordförandeskap i MLR och välkomnade Phillip Sandberg, Lunds kommun, 

som   ny ordförande i MLR från och med 1 januari 2019. Phillip tackade för överlämningen och meddelade 

att han såg fram emot att leda och utveckla MLR tillsammans med övriga kommuner. 

Phillip föreslog preliminära dagordningspunkter för nästa styrelsemöte den 1 mars och nämnde att fler 

punkter kan tillkomma som ännu ej är kända: 

• Presentation och fördjupad diskussion av översynen om det finns nya ledamöter i styrelsen  

• Beslut om utkast av ny VP för MLR (slutlig VP beslutas på styrelsemötet i maj) 

• Beslut om gemensamt yttrande av Region Skånes Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 

• Informationspunkt om MLR:s verksamhetsberättelse2018 

 

Styrelsen ställde sig positiv till förslag till preliminär dagordning för nästa styrelsemöte den 1 mars. 

194



 

 

Deltagarförteckning 2018-20-23, Styrelsemöte, MLR 

(KC = Kommunchef) 

 

Burlöv  

Katja Larsson  

Lars Johansson  

Lars-Åke Ståhl (KC) 

 

Eslöv  

Fredrik Ottesen  

Eva Hallberg (KC) 

 

Höör  

Stefan Lissmark 

Michael Andersson (KC) 

 

Kävlinge  

Pia Almström 

Mikael Persson (KC) 

 

Lomma  

Robert Wenglén 

Lisa Bäck  

Jan Sohlmér (KC) 

 

Lund  

Fredrik Ljunghill  

Phillip Sandberg  

Christoffer Nilsson (KC) 

 

Malmö  

Katrin Stjernfeldt Jammeh (ordf.)  

Andreas Norbrant (KC) 

 

Svedala  

Linda Allansson Wester  

Elisabeth Larsson (KC) 

 

Trelleborg  

Mikael Rubin 

Fredrik Geijer (KC) 

 

Sekretariat 

Linda Börjesson Katz 

 

Övriga 

Ola Yndeheim, Malmö stad 

Mathias Nielsen, Lunds kommun 

Jan-Inge Hansson, konsult 

 

195



196



197



198



199



200



201



202



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2018-12-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2018:351-600

§ 92
Fastställande av rutiner för skolval till förskoleklass

Sammanfattning
Burlövs kommun har fram till och med läsåret 2018-2019, elevers bostadsadress som urvalsgrund för 
placering i förskoleklass. Samtidigt understryker Skolverket skolagens skrivningar gällande fritt skolval, 
vikten av att vårdnadshavare erbjuds en möjlighet att göra ett skolval till alla kommunala skolor. Tillsam-
mans med en växande befolkning och skolor som börjar bli fullbelagda kommer en mer rättssäker metod 
än enbart folkbokföringsadressen att behövas för att pröva vem som har bäst rätt till en skolplats då en 
skola har fler sökande än antalet platser.

Nämnden fattade i oktober beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på rutiner för 
skolval till förskoleklass. 

Förvaltningen föreslår därför följande kriterier för urvalsprinciper i Burlövs kommun gällande val av för-
skoleklass:

1. Rätten till en skola nära hemmet
2. Vårdnadshavares önskemål
3. Syskonförtur när eleven har syskon på samma skolenhet
4. Relativ närhet

Definitioner av kriterierna beskrivs i bilagan Rutin för skolval till förskoleklassen i Burlövs kommun – ur-
valskriterier till förskoleklass, förtydliganden och definition.

De vårdnadshavare som inte gör något aktivt val kommer att prövas mot den närmaste och näst närmas-
te skolan i förhållande till folkbokföringsadressen. 

Beslut om placering av elev i förskoleklass fattas av rektor utifrån ett samlat underlag från huvudmanen. 
Beslutet är ett verkställighetsbeslut.

___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet 

Yrkande
Margareta Abelsson (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 fastställa rutiner för skolval till förskoleklass i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.

att de nya rutinerna tas i bruk vid val av förskoleklass inför läsåret 2019-2020.

___
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1/3
DIARIENUMMER
UKN/2018:351-600 

Rutiner för skolval till förskoleklassen i Burlövs kommun - 
urvalskriterier till förskoleklass, förtydligande och 
definition
Antagen av utbildnings- och kulturnämnden 2018-12-10  § xx

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 obligatorisk och det betyder att alla barn i Sverige börjar 
skolan det år de fyller 6 år, och går sedan i skolan i minst 10 år. 

När ditt barn ska börja i förskoleklass behöver du lämna in önskemål om vilken skola du vill att ditt 
barn ska gå i. I Burlövs kommun har vi sex (6) skolor som har förskoleklass. Humlemadskolan, 
Svenshögskolan och Tågarpskola i Arlöv och Dalslundskolan F-3, Svanetorpskolan och Södervång-
skolan i Åkarp.

Du kan välja vilken skola du vill till ditt barn. Observera att rätten till skolskjuts inte per automatik 
gäller om en skola finns närmare bostaden än 3 km och om du som vårdnadshavare samtidigt gör 
ett skolval till en skola som ligger längre bort än 3 km. (se riktlinjer för skolskjuts). Om den närmas-
te skolan ligger mer än 3 km bort har ditt barn rätt till skolskjuts till den skola som kommunen anvi-
sar. 

Elevers rätt till en skola nära hemmet.
Alla elever, som önskar, ska i största möjliga mån få en skolplacering nära hemmet. Detta enligt 
närhetsprincipen som du kan läsa mer om i skollagen 9 kap 15 §. Det kan finnas flera skolor som 
ligger nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet får den skola som ligger när-
mast hemmet.

I Burlövs kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger inom 3 km från folk-
bokföringsadressen. Sträckan mellan hem och skola ska vara en så kallad säker skolväg. Säker skol-
väg är en sträcka som i största möjliga mån har gång- och cykelbanor som är skilda från övrig trafik, 
samt har bevakade eller markerade gång- och cykelöverfarter.

Vårdnadshavares önskemål
Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som du som vårdnadshavare önskar. Om antalet 
elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen be-
döma vilka elever som har rätt till en plats på skolan

Om den önskade skolplaceringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära 
hemmet åsidosätts, kommer kommunen att räkna ut vem som har rätt till placeringen.  

Som vårdnadshavare ska du önska och rangordna tre skolor som du kan tänka dig att ditt barn ska 
gå på. Om förstahandsvalet inte kan tillgodoses kommer kommunen att titta på andrahandsvalet. 
Det valet kommer då att jämföras med andra som valt den skolan. Om inte heller andrahandsvalet 
kan tillgodoses kommer man att göra på samma sätt med tredjehandsvalet. 
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BURLÖVS KOMMUN UKN/2018:351-600 2/3

Om vårdnadshavare inte gör något val kommer eleven att prövas mot den närmaste skolan och 
därefter den näst närmaste osv. Relativ närhet avgör då.

Syskonförtur
Om du som vårdnadshavare vill utnyttja syskonförtur måste du aktivt ange det i samband med 
skolvalet.

I Burlövs kommun har barn med syskon som går på samma skolenhet förtur till plats, framför barn 
som inte har några syskon på samma skolenhet. Syskonförturen gäller till samtliga syskon i familjen 
som är folkbokförda på samma adress, oavsett om det är biologiska syskon eller barn som av andra 
anledningar bor tillsammans med sina respektive vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på 
olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt 
gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet i de fall då det för en 
annan elev endast finns en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett 
om andra har gjort ett aktivt skolval eller inte. 

Relativ närhet
Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla barn får en skolplacering vid en skola 
nära hemmet. Om en elev endast har en skola som kan anses vara en skola nära hemmet erbjuds 
platsen till den eleven, före en annan elev som har flera andra skolor nära hemmet.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används 
relativ närhet för att säkerställa att båda får en skolplacering vid en skola nära hemmet. I exemplet ovan erbjuds Elev A 
plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Relativ närhet kan också tillämpas om en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av 
eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa 
närheten för att alla elever får en så rimligt lång skolväg som möjligt. Burlövs kommun eftersträvar 
en så kort total skolväg för samtliga elever i kommunen som möjligt, vilket kommer att innebära att 
några kan få en längre skolväg och några en kortare.
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BURLÖVS KOMMUN UKN/2018:351-600 3/3

Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens folkbokfö-
ringsadress. Om eleven sökt den närmsta skolan så är den alternativa skolan den näst närmsta sko-
lan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används 
relativ närhet för att säkerställa att båda får en så kort och rimlig skolväg som möjligt. I exemplet ovan erbjuds Elev A 
plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Mätpunkter

För att uppnå så stor objektivitet som möjligt används elevens folkbokföringsadress och skolans 
officiella adress från skolenhetsregistret, som mätpunkter. Enskilda klassers hemvist används inte 
som objektiva mätpunkter.

Elever med samma relativa närhet.

Då det i ett urval kan finnas fler elever med samma relativa närhet, har den elev med längst väg till 
den alternativa skolan förtur.
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-01-07
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 205-206, 208-217, 219-223, 226, 228-229 samt 
bygglovsbeslut som ej överklagas

2. Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-12-13
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18

208



TJÄNSTESKRIVELSE
DATUM
2018-12-21

1

 

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

Kommunstyrelsen

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-01-07
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2018-12-18

2018-12-18

2018:719

2018:835

Julia Branting

2018:205 Fullmakt att företräda Burlövs kom-
mun vid Svenska Stadsnätsföreningens 
årsmöte den 19 mars 2019

2018-10-30 2018:219 Katja Larsson

2018:206 Anhållande om medel från centralt 
fordonsanslag angående internleasing 
– minibuss till socialnämnden (arbets-
marknadsenheten)

2018-11-26 2018:817 Katja Larsson

2018:208 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2018-11-28 2018:773 Eva Andersson

2018:209 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2018-11-28 2018:816 Eva Andersson

2018:210 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-29 2018:787 Eva Andersson

2018:211 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-29 2018:786 Eva Andersson

2018:212 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-29 2018:844 Eva Andersson

2018:213 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-29 2018:801 Eva Andersson

2018:214 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-29 2018:734 Eva Andersson

2018:215 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-11-30 2018:854 Eva Andersson

2018:216 Tillförordnad kommundirektör 
190130-190203

2018-12-03 2018:856 Lars-Åke Ståhl

2018:217 Yttrande angående förslag till katego-
risering av cykelnätet

2018-11-19 2018:722 Katja Larsson

2018:219 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-12-05 2018:802 Eva Andersson

2018:220 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2018-12-05 2018:853 Eva Andersson

2018:221 Mottagningskvitto – arkivhandlingar 
överlämnade från utbildnings- och 
kulturnämnden

2018-12-10 2018:141 Helena Sjölin

2018:222 Mottagningskvitto – arkivhandlingar 
överlämnade från utbildnings- och 
kulturnämnden

2018-12-18 2018:141 Helena Sjölin

2018:223 Samråd fördetaljplan för Tågarp 16:75 
i Arlöv

2018-12-18 2017:502 Kerstin Torseke-
Hulthén
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Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2018:226 Bueslut att inte avge yttrande över 
detaljplan för del av Stanstorp 6:1 m.fl. 
Vikhem

2018-12-18 2018:805 Katja Larsson

2018:228 Yttrande – Uppställning av lastbil för 
insamling av farligt avfall i Burlövs 
kommun 2019

2018-12-19 2018:866 Ismail Mohamed

2018:229 Tillförordnad samhällsbyggnadschef 
samt tillförordnad utvecklingschef

2018-11-28 2018:917 Julia Branting
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13

Plats och tid Konferensrum Sockerbiten, Medborgarhuset, Arlöv 15:00-17:15

Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordf.
Fredrik Jörgensen (C)
Awaz Modaber (MP)
Lars-Anders Espert (-)
Nils Holmqvist (M)

Övriga närvarande Lone Åkesson, gatuchef
Ahrne Christiansson, trafikingenjör
Rickard Brinck, nämndsekreterare

Utses att justera Awaz Modaber  

Justeringens plats och tid  Medborgarhuset 2018-12-13 Paragrafer
48-58

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Rickard Brinck

Ordförande ______________________________
Hans-Åke Mårtensson

Justerande ______________________________
Awaz Modaber
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Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 48 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för 
justering

3

§ 49 Förvaltningen informerar 4 - 5

§ 50 Antagande av lokala trafikföreskrifter avseende parke-
ringsreglering på Virvelvägen och Banvägen

KS/2018:35-511 6

§ 51 Antagande av lokal trafikförskrift om förbud mot genom-
fart av tung lastbil Dalslundsvägen

KS/2018:35-511 7

§ 52 Antagande av lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud 
på Genvägen

KS/2018:35-511 8

§ 53 Antagande av lokala trafikföreskrifter vid Dalbyvägen 51 KS/2018:35-511 9 - 10

§ 54 Antagande av lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud 
på Santessons väg

KS/2018:35-511 11

§ 55 Farthinder på Dalslundsvägen KS/2018:636-301 12 - 13

§ 56 E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp KS/2018:557-312 14

§ 57 Antagande av lokala trafikförskrifter om hastigheter KS/2018:35-511 15 - 16

§ 58 Rätt fart i Burlöv KS/2018:353-512 17 - 18

2212



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 48
Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justering

Sammanfattning
Kommunstyrelsens tekniska utskott utser Awaz Modaber (MP) att jämte ordföranden justera dagens pro-
tokoll.

Justeringen äger rum i medborgarhuset fredagen den 14 december.

___
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§ 49
Förvaltningen informerar

Sammanfattning
Fastighetschef Johan Sjöberg informerar utskottet om statusen på fastighetsavdelningens pågående pro-
jekt:

Apotekarvillan, inredning till plan 2 upphandlas

Tillbyggnad av Humlemadskolan, ärende skrivet till KS

Lådbilsbacken, möte med kultur- och fritidschef Jane Andersson 6 december

Ny skola i Åkarp: arkeologisk undersökning beställd, utförs till våren

Nya fönster till Harakärrsgården: projektering och handlingar tas fram inför ny förfrågan

Kylmaskin i Medborgarhuset: upphandling pågår

Burlövsbadet: fastighetsavdelningen deltar i projektgruppen. Upphandling av besiktningsorganisation för 
projektet i sin helhet.

Dalslundsskolans kök och matsal: vissa anmärkningar kvarstår, inkoppling av ny matning av Eon samt mat-
ta i matsalen läggs på jullovet. Slutbesiktning vecka 44 på övriga anmärkningar.

Belysningsåtgärder pågår till Tågarpskolan, Humlemadskolan, Östra Dalslunds förskola, Svanetorp, Vårbo 
och Dalslund.

Förberedande kameraövervakning pågår vid Vårboskolan och Tågarpskolan

Uppdatering av passagesystem pågår till Komvux, Kulturskolan, Vårbo, Tågarp och Humlemaden inkl id-
rottshallen.

Nytt passagesystem och skalskydd till Havrens och Svenshögs förskolor

Nya fönster till Löneserviceenhetens lokaler, byte pågår

Diskusison med Eon angående fjärrvärme Kronetorp

Uppföljning av besiktningsärende på avslutade projekt

Belysning av paddocken beställd och påbörjad

Lillevångsmodulerna byggs om till förskola med två avdelningar.

Gatuchef Lone Åkesson informerar om:

Bullervall Gränsvägen, flytt av återvinningsstation behövs.
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ÄTA-lista med flera okända poster presenterad av entreprenör för Gränsvägen. Juridisk assistans anlitad.

Bullermätningar och –beräkningar utförda vid ICA Mathuset i Åkarp.

Förslag på skisser för utformning av Lommavägen.

___

 

5215



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:35-511

§ 50
Antagande av lokala trafikföreskrifter avseende parkeringsreglering på Virvelvä-
gen och Banvägen

Sammanfattning
Under hösten 2017 och våren 2018 inkom klagomål från medborgare på befintlig parkerings-reglering på 
Virvelvägen. 

På Virvelvägen gällde tillåten parkering max 4 timmar dygnet runt. De som klagade hänvisade till likabe-
handlingsprincipen och exemplifierade med liknande områden exempelvis Svenshög, Elisetorp och cen-
trala Arlöv som har en tillåten parkering på max 4 timmar per dag  9-18 vardagar. Kommunteknik försökte 
hitta underlag till beslutet för regleringen av Virvelvägen som motiverade den annorlunda regleringen 
men hittar ingen dokumentation. 

Kommunteknik beslöt att pröva den föreslagna regleringen, 4 timmar per dag 9-18 på vardagar på både 
Virvelvägen och Banvägen. 

Kommunteknik har nu gjort en utvärdering och den nya regleringen har fungerat väl, inga nya klagomål 
har inkommit. Tekniska utskottet föreslås därför att permanenta den nya regleringen genom att anta 
föreslagna lokala trafikföreskrifter för Virvelvägen respektive Banvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:104, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:105.

___

Beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:104, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:105.

___
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KS/2018:35-511

§ 51
Antagande av lokal trafikförskrift om förbud mot genomfart av tung lastbil Dal-
slundsvägen

Sammanfattning
I samband med Dalsundsvägens öppnande mot Gränsvägen fick Kommunteknik ta emot klago-mål på 
mängden tung trafik som körde på Dalslundsvägen. Kommunteknik gjorde bedömningen att det skulle 
kunna bli en hel del tung genomfartstrafik på Dalslundsvägen kopplad till 4 spår projektet och andra verk-
samheter. Därför ansåg Kommunteknik att det var rimligt att förbjuda genomfartstrafik avseende tung 
trafik och antog en tidsbegränsad lokal trafikföreskrift som förbjöd detta. Då klagomålen har minskat ser 
Kommunteknik det som ett tecken på att den tillfälliga LTF:en har fallit väl ut. 

Tekniska utskottet förslås nu anta en lokal trafikföreskrift som gör förbudet permanent.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:106.

___

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:106.

___
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KS/2018:35-511

§ 52
Antagande av lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Genvägen

Sammanfattning
Det har inkommit klagomål från boende om att det har skett en ökning av antalet parkerade bilar och 
även dubbelparkering på båda sidor av Genvägen i Åkarp. Antalet parkerade bilar har ökat i samband med 
avstängningarna och ombyggnaderna kopplade till 4-spår. Enligt boende har det ibland varit omöjligt att 
passera på gatan på grund av de parkerade bilarna. En av de boende kunde inte komma ut från sin fastig-
het vid ett tillfälle. 

Kommunteknik har följande synpunkter: Genvägen är omkring 6 meter bred och är inte lämplig parkering 
på båda sidor av vägen. Det kan hindra framkomlighet både för boende räddnings-tjänst, sopbilar etc. 
Därför föreslår Kommunteknik att ett parkeringsförbud införs på den nordöstra sidan.

Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:107.

___

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:107.

___
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KS/2018:35-511

§ 53
Antagande av lokala trafikföreskrifter vid Dalbyvägen 51

Sammanfattning
Det har inkommit klagomål från Burlövs kommuns verksamhet på Mötesplatsen på Dalbyvägen 51. Kla-
gomålen har rört att det har varit svårt för färdtjänst och varutransporter att ta sig till verksamheten då 
det inte har funnits någon infart. I och med genomförandet av detaljplanen för Ugglan kommer området 
blir en del av området byggarbetsplats. Burlövsbostäder har därför byggt en infart till fastigheten från 
deras parkeringsplats längs med Dalbyvägen under hösten 2018. Från den 14 november har ägandet av 
marken framför fastigheten Dalbyvägen 51 övergått till kommunen och blivit allmän platsmark som en del 
av genomförandet av detaljplanen Ugglan. Därför behövs lokala trafikföreskrifter för att reglera parkering 
och trafik i samband med infarten. 

Förslaget innebär att all motortrafik förbjuds på infarten förutom varu- och servicefordon, färd-tjänstfor-
don och innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det görs ett zonförbud för parkering på 
området, vilket fortfarande möjliggör lastning och lossning för transporter och på och avstigning från 
färdtjänstfordon. Utöver det görs parkeringsplatser för innehavare av tillstånd för rörelsehindrad för att 
leva upp till kraven för enkelt avhjälpta hinder då placering ska finnas inom 25 från entré till publik verk-
samhet.

Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:87,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:88, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:89.

___

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:87,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:88, samt
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att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
anta lokal trafikföreskrift 1231 2018:89.

___
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KS/2018:35-511

§ 54
Antagande av lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Santessons väg

Sammanfattning
På Santessons väg mellan Vassvägen och Staffanstorpsvägen står ofta fordon parkerade och parkering är 
tillåten på båda sidor.

Vägen är 7,5 meter bred och är belägen i ett handelsområde med relativt stor trafik och stor andel tunga 
transporter. Övriga gator i närheten tillåter inte parkering. Kommunteknik anser att det är viktigt att 
transporterna till företagen i området enkelt kan ta sig fram och att sträckan därför inte är lämplig för 
parkering. Kommunteknik föreslår därför ett parkeringsförbud.

Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:109.

___

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:109.

___
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KS/2018:636-301

§ 55
Farthinder på Dalslundsvägen

Sammanfattning
Nya Gränsvägen och förlängningen av Dalslundsvägen, ut mot Gränsvägen, öppnades i slutet av juni 2018. 
Efter öppnandet fick Kommunteknik ta emot mycket klagomål från boende på Dalslundsvägen, Idrottsvä-
gen, Diskusvägen, Släggvägen, Spjutvägen och Åkervägen som ansåg att trafiken hade ökat markant, att 
det var höga hastigheter samt att bullernivån hade ökat.

Kommunteknik analyserade vad som kunde göras för att öka trafiksäkerheten och kom fram till att följan-
de åtgärder skulle bidra till att minska problemen. 

1. En sänkning av hastigheten till 40 km/h och 30 km/h framför Östragårds förskola. 
2. Sätta upp hastighetsdisplayer på Dalslundsvägen och Gränsvägen.
3. Förbud mot genomfartstrafik av tunga fordon samt
4. Sätta ut trafikhinder på Dalslundsvägen 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om ny bashastighet i kommunen, 40 km/h. 
Hastighetsdisplayer kommer att sättas upp vecka 49-50.
Tekniska utskottet föreslås nu besluta om 30 km/h framför Östragårds förskola, förbud mot genomfarts-
trafik av tunga fordon, separata ärenden, samt besluta om att godkänna trafikhindren. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 

att godkänna fyra trafiköar en s.k. chikan, på Dalslundsvägen.

___

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Lars-Anders Espert (-) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Hans-Åke Mårtensson (S) ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs.
Votering
JA-röst för förvaltningens förslag till beslut
NEJ-röst för Lars-Anders Esperts (-) yrkande
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Ja Nej Avstår
Hans-Åke Mårtensson (S) X
Fredrik Jörgensen (C) X
Awaz Modaber (MP) X
Lars-Anders Espert (-) X
Nils Holmqvist (M) X
Totalt 4 1

Med 4 röster för förvaltningens förslag och 1 röst för Lars-Anders Esperts (SD) yrkande finner ordföran-
den att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 

att godkänna fyra trafiköar en s.k. chikan, på Dalslundsvägen.

Reservation
Lars-Anders Espert (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

___
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KS/2018:557-312

§ 56
E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp

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

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

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

Kommunteknik har tagit fram ungefärlig kostnad för byggande av belysning. Belysningsområdet är ca 170 
meter långt och det skulle behövas ca 6 stycken belysningsstolpar. I dagsläget beräknas varje belysnings-
stolpe kosta ca 24 500 kr, inklusive arbets- och materialkostnader och 13 000 kr för projektering. Den 
aktuella sträckans totalkostnad beräknas till ca 160 000kr.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka e-förslaget och uppdra åt förvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen bereda ären-
det vidare inom ramen för budgetprocessen.

___

Yrkanden
Lars-Anders Espert (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att tillstyrka e-förslaget och uppdra åt förvaltningen att i samråd med ekonomiavdelningen bereda ären-
det vidare inom ramen för budgetprocessen.

___
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KS/2018:35-511

§ 57
Antagande av lokala trafikförskrifter om hastigheter

Sammanfattning
Som en del av arbetet med översynen av hastigheter i Burlövs kommun inom projektet ”Rätt fart i Burlöv” 
har kommunens samtliga vägar som idag är reglerade till 70km/h eller som är anpassade för högre hastig-
heter än vanliga stadsgator setts över. Det rör sig om sammanlagt 7 gator. På 4 av dessa föreslås en sänk-
ning av hastigheten till 60 km/h, på 1 föreslås sänkning till 40 km/h på 1 en höjning till 60 km/h och på 1 
bibehållen hastighet 40 km/ tillsvidare. Samtliga vägar sammanfattas i en lista och karta nedan.

Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:98,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:99,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:100,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:101,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:102, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:103.

___

Yrkanden
Lars-Anders Espert (-) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i de delar som avser sänkning till 60 
km/h på Dalbyvägen vid Burlövs Egnahem samt till 40 km/h på Burlövsvägen.

Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i den del som avser sänkning till 
40 km/h på Gränsvägen och att hastigheten på denna väg sätts till 60 km/h.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande ska utgöra 
motförslag till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer detta yrkande och förvaltningens för-
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slag till beslut mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Hans-Åke Mårtenssons (S) yr-
kande.

Beslut 
Tekniska utskottet beslutar

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:98,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:99,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:100,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:101,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:102,

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:103, samt

att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:112.

Reservation
Lars-Anders Espert (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

___

16226



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniskt utskott Sammanträdesdatum 2018-12-13 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:353-512

§ 58
Rätt fart i Burlöv

Sammanfattning
En översyn av kommunens samtliga 30-sträckor har gjorts inom ramen för Rätt fart i Burlöv. Dels har da-
gens 30-sträckor identifierats, dels har förslag på vilka sträckor som bör ha regleringen 30 km/h tagits 
fram.

Grundprincipen i förslaget har varit att 30 km/h endast ska gälla vid skolor och förskolor under öppetti-
derna för verksamheterna. Samtliga skolor och förskolor har tillfrågats och haft möjlighet att komma med 
synpunkter. Syftet med förslaget är att i första hand skapa en mer trafiksäker situation för oskyddade 
trafikanter. 

Förslaget har också som mål att skapa en likvärdighet och förutsägbarhet i vilka gator som regleras med 
30 km/h respektive 40 km/h.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar

 att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:91,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:92,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:93,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:94,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:95,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:96, samt

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:97.

___

Beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar
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att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:91,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:92,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:93,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:94,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:95,

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:96, samt

att med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14, och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) anta 
lokal trafikföreskrift 1231 2018:97.

Protokollsanteckning
På begäran av Hans-Åke Mårtensson (S) antecknas till protokollet att beslutet är enhälligt.

___
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§ 155
Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Lars Johnson (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering ska ske på Medborgarhuset den 19 december 2018.

___
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KS/2018:771-049

§ 156
Firmatecknare 2019

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till firmatecknare för år 2019.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden 2019-01-01–2019-12-31, eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare:

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

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

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

Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses ekonomichef Boris 
Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasignation av vederbörande 
handläggare. 

Till att underteckna borgenförpliktelser enligt antagna beslut i kommunfullmäktige utses ekonomichef 
Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontrasignation av ekonom 
Sabina Sadikovic, assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör 
Therese Rosenfors.

Till att omdisponera medel från kommunens medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy 
utses ekonomichef Boris Blumenfeld, med redovisningschef Amra Saranovic som ersättare, med kontra-
signation av vederbörande handläggare.  

Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande 
samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redo-
visningschef Amra Saranovic och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller var för sig med kontrasig-
nation av assistent Kerstin Nordfors Johansson, assistent Eva Karlsson eller ekonomiadministratör There-
se Rosenfors.

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

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

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

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

___

5233



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-12-18 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:782-049

§ 157
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens verk-
samheter. Den nu gällande och reviderade attestordningen antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 
2018, § 138. 

Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta ett särskilt beslut om en attestordning för 
varje kalenderår där attestuppdragen ska vara personliga. En ny mandatperiod för kommunstyrelsen in-
träder den 1 januari 2019. Nuvarande reviderade attestordning för kommunstyrelsens verksamheter 
gäller till och med den 7 januari då kommunstyrelsens konstituerande sammanträde äger rum. Förelig-
gande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter föreslås således gälla från dagen efter det sam-
manträdet, den 8 januari 2019

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta attestsförordning för kommunstyrelsens verksamheter och beslutsattestanter samt ersättare för 
kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2019-01-08–2019-12-31 
i enlighet med upprättat förslag, 

att därmed upphäva nu gällande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter beslutad av kom-
munstyrelsen 2018-10-29, samt

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

Beslutet föreslås justeras omedelbart.

___
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KS/2018:704-002

§ 158
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Nu gällande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 137.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att delegationsordning antagen av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 137, därmed upphör att 
gälla.

___
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KS/2018:826-107

§ 159
Uppdrag att företräda  kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsam-
råd etc.

Sammanfattning
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår enligt kommunstyrelsens reglemente, § 5, att tillvarata kommu-
nens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Från kommunledningskontoret föreligger för-
slag att utse ombud att fullgöra denna uppgift.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att för tiden fram till och med den bolagsstämma eller motsvarande som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige utse följande ägarrepresentanter.

Kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 
kommundirektör som ersättare i:

 Burlövs Bostäder AB
 Burlövs Parkering AB
 AB Malmöregionens Avlopp
 Sydvästskånes grundvattenkommitté
 Kommuninvest Ekonomisk Förening
 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Sydvatten AB

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommundirek-
tör som ersättare i:

 Skärfläckan AB
 Sysav

Utöver detta utses, om inget annat har beslutats, kommunstyrelsens ordförande, med 1:e vice ordföran-
de, 2:e vice ordförande och kommundirektör som ersättare, att företräda kommunen vid övriga förekom-
mande stämmor etc. För det fall ordförande är utsedd till styrelserepresentant träder ersättare i dennes 
ställe såsom ombud. Vid behov får kommunstyrelsens ordförande förordna annan som ombud.

___
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KS/2018:848-804

§ 160
Malmö mot Diskriminering 2019

Sammanfattning
Paraplyorganisationen Malmö mot Diskriminering (MMD), har inkommit med en ansökan om ett före-
ningsbidrag på 50 000 kronor avseende verksamhetsåret 2019. Ansökan, adresserad till kommunstyrelsen 
i Burlöv, inkom den 1 november 2018. Kommunstyrelsen föreslås avslå MMD:s ansökan med hänvisning 
till att ansökan inte följer kommunens ”Bestämmelser för föreningsbidrag” (UKN/2016:482).

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan från Malmö mot Diskriminering om 50 000 kronor för verksamhetsåret 2019.

___
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KS/2018:763-214

§ 161
Exploateringsprojektet Dalbyvägen m.m.  Genomförande av detaljplan för del 
av Arlöv 6:2. Arlöv 6:23. Kvarteret Ugglan

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2017, § 12, detaljplan nr 252 för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 
m.fl., kvarteret Ugglan. Kommunfullmäktige antog den 22 maj 2017, § 58, detaljplan nr 253 för Arlöv 
20:58 m.fl., kvarteret Fasanen. Detaljplanerna har vunnit laga kraft och ska nu genomföras. 

Planområdena är belägna längs Dalbyvägen mot Elisetorpsvägen på ena sidan och Ringvägen på andra 
sidan. Detaljplanerna medger bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus med tillhörande komple-
mentbyggnader. Utöver de kostnader som föranleds av exploateringen och som varje exploatör bekostar 
föreslås Dalbyvägen byggas om för att anpassas till den nya bebyggelsen. Åtgärderna avseende Dalbyvä-
gen hanteras separat i exploateringsavtalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar nu kunna påbörja projektering av ombyggnad av Dalbyvägen m.m. 
under våren 2019, i syfte att skapa beredskap för att samordna exploateringsprojekt och ombyggnad av 
Dalbyvägen. En upphandling av projektering håller på att tas fram. Därmed krävs ett beslut om investe-
ringsmedel motsvarande 13 mnkr plus 10 % i oförutsedda kostnader, totalt 14,3 mnkr.

___

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja projektering av ombyggnad av Dalbyvägen m.m. enligt i ären-
det redovisat förslag för genomförande av detaljplan 252 och 252,

att anslå 14,3 mnkr för ändamålet, samt

att anslaget ska finansieras genom minskning av kommunens likvida medel. 

___
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§ 162
Kurser och konferenser

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

a) Välfärdskonferensen (dock ej middag eller övernattning), Kommunförbundet Skåne, Lund den 7–8 
februari 2019 – deltagare: ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

___
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KS/2018:871-011

§ 163
Överenskommelse om samverkan mellan Burlövs kommun och Samordning för 
bostadsbyggande

Sammanfattning
Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) ska i sitt uppdrag bland annat stödja mindre kommuner i 
planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa samt erbjuda en arena 
för dialog mellan berörda parter och verka för metodutveckling vid särskilt komplexa planeringsförutsätt-
ningar. Mindre kommuner med relativt små resurser för planeringsarbete kan ha svårt att driva plane-
ringsprocesser och att få till stånd de utredningar som krävs för att komma vidare i de särskilt komplexa 
processerna. Samordning för bostadsbyggande har möjlighet att erbjuda Burlövs kommun kompetens 
och konkret hjälp i form av process- eller utredningsstöd i den komplexa planeringsprocessen att utveckla 
kommunens tätorter.

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till samverkansöverenskommelse. Överenskommelsens 
syfte är att stödja Burlövs kommun i kommunens planerings- och utvecklingsarbete avseende områdena 
Burlövs centrum och Kronetorpstaden.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka att kommunen tecknar samverkansöverenskommelse enligt i ärendet redovisat förslag och 
att kommunstyrelsens ordförande tecknar överenskommelsen.

___ 

12240


	Kallelse förstasida
	Firmatecknare 2019
	Beslut KS AU 2018-12-18
Firmatecknare 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Utseende av firmatecknare 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
	Beslut KS AU 2018-12-18
Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
	Attestordning 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
	Sida 1
	Sida 2

	Attestordning 2019 för kommunstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Delegationsordning för kommunstyrelsen
	Beslut KS AU 2018-12-18
Delegationsordning för kommunstyrelsen
	Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen
	Förslag till ändringar i delegationsordning för kommunstyrelsen 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18


	Uppdrag att företräda  kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsamråd etc.
	Beslut KS AU 2018-12-18
Uppdrag att företräda  kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsamråd etc.
	Uppdrag att företräda kommunen vid bolags- och föreningsstämmor, ägarsamråd etc.
	Sida 1
	Sida 2


	Malmö mot Diskriminering 2019
	Beslut KS AU 2018-12-18
Malmö mot Diskriminering 2019
	Svar på ansökan om föreningsbidrag
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse 2017
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13

	Ansökan om 50 000 kr från Malmö mot Diskriminering
	Sida 1
	Sida 2


	Exploateringsprojektet Dalbyvägen m.m.  Genomförande av detaljplan för del av Arlöv 6:2. Arlöv 6:23. Kvarteret Ugglan  
	Beslut KS AU 2018-12-18
Exploateringsprojektet Dalbyvägen m.m.  Genomförande av detaljplan för del av Arlöv 6:2. Arlöv 6:23. Kvarteret Ugglan  
	Tjänsteskrivelse Ugglan Fasanen genomförande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 1. Exploateringsavtal Fasanen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Bilaga 2. Köpeavtal med åtagande om exploatering Bostäder Ugglan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Bilaga 3. Överlåtelse av exploateringsavtal Magnolia Heimstaden
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 4. plankarta detaljpjlan 252, Ugglan
	Bilaga 5, illustrationsplan detaljplan 252, Ugglan
	Bilaga 6. Tidig skiss - GC-väg Ugglan allmän platsmark
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 7. plankarta detaljplan 253, Fasanen
	Bilaga 8. illustrationsplan detaljplan 253, Fasanen

	E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp
	Beslut TU 2018-12-13
E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp
	Yttrande avseende e-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp
	E-förslag om belysning på Ligusterstigen i Åkarp (Ärende-ID 115899)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Delgivningar
	Försättsblad delgivningar
	Positionspapper Stationsnära läge slutlig
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Dagordning styrelsemöte MalmöLundregionen 181206
	Sida 1
	Sida 2

	Minnesanteckningar Styrelsemöte MalmöLundregionen 181023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Minnesanteckningar ägarsamråd 2018-11-06
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 1 minnesanteckningar 2018-11-06 - Deltagare ägarsamråd 2018-11-06
	Sida 1
	Sida 2

	Bilaga 2 minnesanteckningar 2018-11-06 - Presentation ägarsamråd 2018-11-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63

	Sammanvägda intervjuer översyn MalmöLundregionen 2018-12-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17

	Mötesprotokoll Skärfläckan AB 2018-11-20
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Mötesprotokoll, Burlövs Bostäder AB 2018-12-10
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Minnesanteckningar Styrelsemöte MalmöLundregionen 2018-12-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Överenskommelse om samverkan mellan Burlövs kommun och Samordning för bostadsbyggande  Signerat 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga - Beskrivning av planerna för Burlöv C och Kronetorpstaden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut UKN 2018-12-10
Fastställande av rutiner för skolval till förskoleklass
	Sida 1
	Sida 2

	Rutiner för skolval till förskoleklassen i Burlövs kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Delegationsbeslut
	Försättsblad delegationsbeslut
	Förteckning av anmälda delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2

	TU_2018-12-13 - Protokoll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	KS AU_2018-12-18 - Protokoll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12





