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§1
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats
Kommunfullmäktige utser Katja Larsson (S) och Christer Swahn (SD) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Justeringen äger rum i Medborgarhuset i Arlöv den 6 februari 2019.
___
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§2
Fastställande av fördelningsnyckeltal, fördelningstal, tekniska ramar för budget
2020 med flerårsplan 2021–2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa befolkningsprognos enligt i ärendet redovisat förslag,
att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola,
Komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisat förslag,
att fastställa tekniska ramar för budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 enligt i ärendet redovisat förslag, samt
att fastställa den ekonomiska inriktningen för budget 2020 till en ekonomisk nivå som möjliggör ett resultat på 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, samt
att fastställa investeringsvolymen till att minst 90 % av investeringsutgifterna ska finansieras med egen
likviditet.
___

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell ska budget 2020 med flerårsplan
2021–2022, omfattande driftsbudget, fullmäktiges övergripande mål, investeringsbudget samt skattesats, antas i juni månad 2019.
Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal deltagare/ brukare. Övriga
verksamheter anslagsfinansieras. Fullmäktige fastställer fördelningsnyckeltalen då de är basen för framtida beräkningar av så kallade tekniska ramar som nämnderna utgår från när budgetarbetet påbörjas.
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till fullmäktige avseende befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal samt tekniska ramar.
___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 5
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Befolkningsprognos för Burlövs kommun 2018–2028
Justerandes sign.
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Befolkningsprognos 2018–2028, efter område och ålder
___
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§3
Partistöd 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utbetala partistöd för 2019 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun.
___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 95, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs.
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende utbetalning av kommunalt
partistöd för 2019.
___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 6
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
___

Justerandes sign.
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§4
Upphävande av fullmäktiges beslut avseende tillbyggnad av Humlemadskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut av den 30 oktober 2017, § 97.
___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden hemställde den 4 september 2017, § 71, om kommunfullmäktiges beslut
att påbörja projekteringsarbete för en tillbyggnad till Humlemadskolan, med en ny matsal, nytt mottagningskök och fyra klassrum varav ett utrustas som en NO-sal. Fullmäktige uppdrog den 30 oktober 2017,
§ 97 (dnr KS/2015:704), åt kommunstyrelsen att under 2018 genomföra tillbyggnaden och anslog
30 mnkr för ändamålet.
Inför genomförandet har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att byggnationen skulle kräva omfattande bullerdämpande åtgärder. Då befintlig detaljplan inte medger bullervall måste man bygga ett
bullerplank på 9–10 meters höjd längs E22:an. Kostnaden för bullerplanket uppskattas bli ca 20 mnkr och
återställningen av omgivningarna efter byggnationen uppskattas kosta ca 15 mnkr. Under byggnationen
krävs tillstånd att stänga av E22 mot Malmö i upp till sex månader, då det är den enda möjliga angreppsvägen.
Då kostnaderna för de bullersänkande åtgärderna blir oskäligt höga föreslår förvaltningen att fullmäktige
upphäver sitt tidigare beslut.
___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 7
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
___

Justerandes sign.
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§5
Genomförandeavtal för detaljplan för del av Sockervägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna i ärendet redovisat förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun.
___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen i Åkarp den 3 september 2018,
§ 106. Anledningen var att gällande detaljplaner inom området inte följde de utbyggnadsplaner som Trafikverket har till följd av utbyggnaden av stambanan till fyra spår.
Ett förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun har parallellt tagits fram. Detta avtalsförslag reglerar vilken part som ansvarar för vilka åtgärder, anläggande och finansiering.
De åtgärder inom området som krävs till följd av stambanans utbyggnad finansieras helt av Trafikverket.
Dessa åtgärder är bland annat ombyggnad av del av Sockervägen med ny vändplan, gång- och cykelväg,
anläggandet av allmän plats, natur, längs stambanan, flytt av garage som tillhör bostäderna innanför Sockervägen och flytt av befintliga träd längs Sockervägen.
Samtidigt har förbättringar av allmänna platser inom detaljplanen som inte finansieras av Trafikverket
föreslagits. Då dessa åtgärder inte anses vara en följd av stambanans utbyggnad ansvarar Burlövs kommun för dessa.
Åtgärderna är finansierade genom kommunfullmäktiges beslut den 29 februari 2016, § 23, att anslå
6 290 tkr för åtgärder utmed Sockervägen.
___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 3
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Förslag till genomförandeavtal
___

Justerandes sign.
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§6
Antagande av detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att, under förutsättning att ett av Trafikverket underskrivet och av kommunfullmäktige antaget genomförandeavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen.

Ärendebeskrivning
Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger förslag till detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen.
Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut.
Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen har varit ute på en andra granskning sedan planerna för
Alnarpsån nu är att det ska vara ett öppet vattendrag istället för att kulverteras som det tidigare var tänkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande 2
___

Justerandes sign.
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§7
Delgivningar
Föreligger följande delgivningar:




Socialnämndens beslut 2018-12-11, § 67, ej verkställda beslut kvartal 3-2018
Socialnämndens beslutsrapport SN/2018:115 ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal tre
2018
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna

Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.
___

Justerandes sign.
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§8
Avsägelser och fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Tommy Anderssons (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i ägarnämnd VA SYD, samt
att utse Uno Törringer (C) till ersättare i ägarnämnd VA SYD.

Ärendebeskrivning
Föreligger avsägelse av uppdrag som ersättare i ägarnämnd VA SYD från Tommy Andersson (SD).
Kommunfullmäktige har därför att utse en ersättare till ägarnämnd VA SYD.

Beslutsunderlag
Avsägelse
___

Justerandes sign.
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