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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-14

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:65-339

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Mari Stanfield 
Telefon: 040-625 68 40 
E-post: mari.stanfield@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av upphandlingsunderlag samt 
överlämnande av drift och underhåll gata, park och 
kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 februari 2019, § 20, åt kommunledningsför-
valtningen att upprätta förslag till underlag för upphandling av all kommunal grönyteskötsel 
inklusive vinterväghållning i Burlövs kommun. Arbetet har letts av en konsult och bedrivits ge-
mensamt av en grupp bestående av personer från relevanta verksamheter i Burlövs kommun. 
Förutom att ett komplett upphandlingsunderlag har arbetats fram så har samtliga ytor i kom-
munen inventerats för att kunna publicera ett uppdaterat kartmaterial. Från kommunlednings-
förvaltningen föreligger förslag till upphandlingsunderlag. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna upphandlingsunderlag för drift och underhåll gata, park och kommunal fastighets-
mark, Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att drift och underhåll gata, park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun, 
får överlämnas till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen och kommunfullmäkti-
ges beslut den 14 oktober 2019, § 76. 

Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef
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BURLÖVS KOMMUN 2019-10-14 KS/2019:65-339 2/2

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även följande personer medverkat:
Kommundirektör Lars-Åke Ståhl, f.d. kultur och fritidschef Jane Andersson, fastighetschef Johan 
Sjöberg, drift- och teknikchef Mats Rosberg, trafikingenjör Jan Andersson, trafikingenjör Ahrne 
Christiansson, parkarbetare Igor Kuckovic, projektchef Ingemar Lindeberg, ekonom Fredrik 
Stark, personalchef Malin Fajersson, HR-strateg Charlotta Tinghammar, badchef Jonny Olsson, 
GIS-samordnare Johanna Andersson, miljöstrateg Johan Rönnborg.

Ärendebilagor

Kommunledningens tjänsteskrivelse 14 oktober 2018
Förslag till upphandlingsunderlag inklusive bilagor

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: kommunteknik, personalavdelning, upphandlingsstrateg
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:625-041

§ 141
Uppföljningsrapport 3-2019 ‒ Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrelsen samt bilagor till hand-
lingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrelsen. Styrel-
sen beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 5,6 mnkr. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Uppföljningsrapport 3-2019 
Investeringsredovisning UR 3-2019 inklusive budget 2020 med flerårsplan 2021—2022
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-01

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:625-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fredrik Stark 
Telefon: 040-625 61 33 
E-post: fredrik.stark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljningsrapport 3–2019, kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrel-
sen. Nämnden beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 5,6 mnkr. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrelsen samt bilagor 
till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Uppföljningsrapport 3-2019 
Investeringsredovisning UR 3-2019 inklusive budget 2020 med flerårsplan 2021—2022

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
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Uppföljningsrapport 3-2019
Kommunstyrelsen
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1 Beräknat ekonomiskt utfall 2019
1.1 Budgetavvikelse

Budgetavvikelse UR

Belopp i tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Intäkter 84 087 82 651 1 436

Kostnader -203 022 -207 214 4 192

Nettokostnader -118 935 -124 563 5 628

Större avvikelser mot budget

Politisk verksamhet inkl. revision -11 152 -10 862 -290

Fysisk planering -2 033 -1 933 -100

Bredbandsverksamhet -2 404 -561 -1 843

Näringslivsåtgärder -365 -391 26

Samhällsskydd och beredskap -9 388 -9 846 458

Gemensamma verksamheter inkl. miljö -60 533 -66 180 5 647

Kommunteknik -27 349 -28 732 1 383

Fastighetsavdelning -5 711 -6 058 347

Nettokostnader -118 935 -124 563 5 628

Kommentar

Kommunledningsförvaltningen beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 5,6 mnkr på helårsba-
sis. De största avvikelserna redogörs för nedan.

Politisk verksamhet inklusive revision (-0,3 mnkr)

Den negativa budgetavvikelsen hänför sig främst till ökade kostnader för överförmynderiet, då regler 
för bidrag från Migrationsverket har förändrats, samt årets insatser i Almedalen för att informera om 
verksamheterna i Burlövs kommun.

Fysisk planering (-0,1 mnkr)

Intäkterna för detaljplaner beräknas öka under 2019 jämfört med budget. Ökningen hänför sig bland 
annat till att fler detaljplaner upprättades samt att kommunen har antagit en ny taxa för detaljplaner. 
Kostnaderna ökar för bland annat utredningar då arbetstakten har intensifierats för kommunens ut-
byggnadsområde, kostnadsökningen hämmas till följd av uppkomna vakanser.

Bredbandsverksamhet (-1,8 mnkr)

Inom bredbandsverksamheten beräknas kostnaderna avvika med 1,8 mnkr 2019 jämfört med budget. 
Då utbyggnad sker även under 2019 kan intäkterna från anslutna hushåll inte balansera kostnaderna.

Samhällsskydd och beredskap (+0,5 mnkr)

Den positiva avvikelsen beror bland annat på att bidrag har inkommit från MSB (Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap) för att stärka arbetet med civilt försvar under 2019. Även kostnaderna har 
varit lägre under första halvåret till följd av en vakant tjänst.
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Gemensamma verksamheter (+5,6 mnkr)

Inom gemensamma verksamheter hänför sig den positiva budgetavvikelsen bland annat till vakanser 
och föräldraledighet. Kommunledningsförvaltningen har tilldelats ett riktat anslag för trygghetsvärdar. 
Verksamheten beräknas vara i drift under kvartal 3‒4 vilket genererar en positiv avvikelse under 2019.

Kommunteknik (+1,4 mnkr)

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr till följd av lägre kostnader för perso-
nal i samband med vakanser.

Fastighetsavdelning (+0,3 mnkr)

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig främst till lägre kostnader för underhåll än planerat för kvar-
tal 1 och 2 samt att personalstyrkan inte har varit fullt tillsatt.

1.2 Prognossäkerhet
Nämndens positiva budgetavvikelse beräknas minska med 0,2 mnkr i uppföljningsrapport 3 jämfört 
med uppföljningsrapport 2. Skillnaden i helårsprognosen förklaras främsta med:

Minskade intäkter för fiberhyra inom bredbandsverksamhet till följd av att antalet anslutna till svartfi-
ber inte beräknas bli lika många som tidigare prognostiserats. 

Ökade kostnader i samband med organisatoriska utredningar inom kommunledningsförvaltningen.

Prognossäkerhet UR 1 UR 2 UR 3 Förändring

Budgetavvikelse intäkter 308 1 723 1 436 -287

Budgetavvikelse kostnader 6 178 4 136 4 192 +56

Budgetavvikelse resultat 6 495 5 859 5 628 -231

2 Förslag till korrigerande åtgärder
Behov av korrigerande åtgärder föreligger inte då variationer i intäkter och kostnader hanteras inom 
årets ram.

3 Uppföljning av verksamhetsplan 2019
I detta avsnitt följs aktiviteter från förvaltningens verksamhetsplan upp. Redan avslutade aktiviteter re-
dovisas ej.

3.1 Attraktiva Burlöv
Aktivitet Status Kommentar

Utarbeta rutin för ka-
nalval vid rekrytering-
ar

 Pågående UR 1 2019

Arbetet med att i samverkan mellan kommunikationsavdelningen 
och personalavdelningen ta fram en rutin för kanalval vid rekryte-
ring har påbörjats under andra kvartalet av 2019. Arbetet kommer 
att fortlöpa under tredje kvartalet.

UR 3 2019

Arbetet med att i samverkan mellan kommunikationsavdelningen 
och personalavdelningen ta fram en rutin för kanalval vid rekryte-
ring fortlöper under hösten.
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Aktivitet Status Kommentar

Aktualisera nuvaran-
de Inköpspolicy

 Pågående UR 1 2019

Arbetet inte påbörjat, men planeras till sen höst.

UR 3 2019

Arbetet är påbörjat men kommer inte att slutföras under 2019.

Med ESF-projektet 
PEPP skapa förutsätt-
ningarna för ett håll-
bart arbetsliv där 
medarbetare och le-
dare är välmående 
och utvecklas

 Pågående UR 1 2019

Under första halvåret av 2019 har genomförandedelen fortsatt i 
projektet och medarbetare och ledare har tagit del av några av de 
16 olika aktiviteterna inom PEPP:s (Personligt Engagemang På Plats) 
två utvecklingsprogram. Varje del består av kompetensutvecklings-
insatser med mål som är kopplat till arbetsplatsernas och chefernas 
behov. Under hösten kommer en spridningskonferens äga rum och 
projektet avslutas den sista oktober. I budget 2020 tillförs medel för 
gemensam ledarutbildning.

UR 3 2019

Spridningskonferens för PEPP (Personligt Engagemang På Plats) har 
genomförts då projektet avslutades i oktober. Arbetet med kompe-
tensutvecklingsinsatser med mål som är kopplat till arbetsplatser-
nas och chefernas behov fortsätter.

Förändrat arbetssätt 
med hjälp av ny IT-
plattform

 Pågående UR 1 2019

Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning under våren. Samtli-
ga medarbetare har tillgång till webbutbildningsmaterial via extern 
leverantör. Strategiskt arbete sker på övergripande nivå för att inför 
perspektivet Digitalt först.

UR 3 2019

Kommunens medarbetare har under året erbjudits utbildning. 
Samtliga medarbetare har tillgång till webbutbildningsmaterial via 
extern leverantör.  Strategiskt arbete sker på övergripande nivå för 
att införa perspektivet Digitalt först exempelvis genom kommunens 
digitala strategi.

3.2 Tillgängliga Burlöv
Aktivitet Status Kommentar

Automatisera en pro-
cess inom kommun-
styrelsen

 Pågående UR 1 2019

Arbetet pågår i samarbete med Kävlinge kommun och IT-teamet 
gällande val av mjukvaruplattform. Leverans av mjukvara förväntas 
under hösten. Flera möjliga processer är identifierade.

UR 3 2019

IT-teamet har under kvartal 3 köpt in mjukvara för RPA vilket möj-
liggör för verksamheten att påbörja automatisering av olika proces-
ser. Inom kommunstyrelsen är ett par initiala processer identifiera-
de som lämpliga utifrån automatiseringsperspektiv, främst vid eko-
nomiavdelningen samt kansliet. Internutbildning med hjälp av kon-
sultstöd är under utredning.
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Aktivitet Status Kommentar

Utbildningsinsatser 
gällande upphand-
lingsprocessen

 Pågående UR 1 2019

Utbildning inom lagen om offentlig upphandling har genomförts för 
socialförvaltningens chefer.

UR 3 2019

Inga fler insatser är för nuvarande inplanerade.

3.3 Hållbara Burlöv
Aktivitet Status Kommentar

Processkartläggning 
av minst en större 
process per avdelning 
inom kommunled-
ningsförvaltningen

 Pågående UR 1 2019

Följande processkartläggningar är planerade 2019:
 fakturaflödet
 synpunktshantering
 detaljplaner
 markförsäljning.

UR 3 2019
Processkartläggningar är påbörjade inom flertalet verksamheter in-
om kommunledningsförvaltningen. Kommunteknik och fastighets-
avdelningen har skjutit upp sina processkartläggningar på grund av 
rådande organisationsöversyn.

Synliggöra processer i 
processtödsverktyget 
2c8

 Pågående UR 1 2019

I samband med processkartläggningen läggs processen in i pro-
grammet. Aktiviteten är aktuell tidigast under hösten.

UR 3 2019

Införandet av 2c8 har försenats.

Följa framtagen inve-
steringsprocess och 
eventuellt revidera

 Pågående UR 1 2019

En genomlysning har skett av befintligt dokument vilket har resulte-
rat i att dokumentet har förenklats och förtydligats. Ett färdigt för-
slag är på remiss i lokalgruppen. Därefter kommer eventuella revi-
deringar att göras för att sedan gå upp för politiskt beslut till hös-
ten.

UR 3 2019

Inväntar beslut från lokalgruppen.
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3.4 Trygga Burlöv
Aktivitet Status Kommentar

Åtgärder inom arbe-
tet för att återupp-
bygga civilt försvar i 
enlighet med över-
enskommelse mellan 
Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 
och Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB)

 Pågående UR 1 2019

Kommunens krisledning har deltagit i den regionala övningen Flinta, 
vilket har gett en överblick och en grundförståelse för de lagstift-
ningar och regelverk som gäller vid höjd beredskap. Arbetet med 
framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal har 
påbörjats genom att ett antal nyckelpersoner har placerats i säker-
hetsklass. Kommunen förslås anmäla sitt intresse för att delta i 
totalförsvarsövning 2020.

UR 3 2019

Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering 
av personal har fortlöper genom att ett antal nyckelpersoner har 
placerats i säkerhetsklass. Kommunen förslås anmäla sitt intresse 
för att delta i totalförsvarsövning 2020.

Utöka kamerabevak-
ning i Burlöv

 Försenad UR 1 2019

I februari fastställde styrgruppen för samverkan mellan kommunen 
och lokalpolisområde Kävlinge tre prioriterade områden för sam-
verkansarbetet 2019, varav kamerabevakning utgör ett. Ingenting 
har skett pga. polisens utdragna beslutsprocess.

UR 3 2019

Aktiviteten är försenad. Fortsatt dialog med Polisen pågår för att 
kunna gå vidare.

4 Uppföljning gentemot fastlagda nyckeltal och mått

Nyckeltal
Prognos 

2019
Budget 

2019
Avvikelse 

mot budget
Bokslut 

2018

Avvikelse 
mot bokslut 

2018

Energikostnader i kr/m2 -180 -180 0 -166 -14

Underhållskostnader i kr/m2 -148 -150 2 -145 -3

Övriga driftskostnader i kr/m2 -90 -88 -2 -90 0

Energikostnad/m2 beräknas under 2019 vara i paritet med budget på helårsbasis. De ökade kostnader-
na jämfört med 2018 hänför sig bland annat till ökade kostnader för nätavgifter samt Dalslundskolans 
kök där förbrukningen ökar i samband med full drift av produktionsköket. Även kostnaden för det 
gamla badet blir något dyrare under 2019 jämfört med 2018 då byggnaden har bristfällig isolering vil-
ket verksamheten har tagit höjd för. Under senare delen av kvartal två 2019 byttes badanläggningens 
gasvärmesystem ut mot fjärrvärmesystem vilket på sikt sänker uppvärmningskostnaderna. Det är dock 
i nuläget svårt att prognostisera helårseffekten.

Ett antal planerade underhållsarbeten kommer att påbörjas och färdigställas under 2019. Kostnaden 
per kvadratmeter beräknas nästintill vara i paritet med budget. Det som eventuellt kan påverka 2019 
års utfall är kostnaden för skadegörelse vilken är svår att prognostisera.
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5 Personalredovisning
5.1 Personalnyckeltal

Nyckeltal UR 3 2019 UR 3 2018 Förändring

Antal årsarbetare 80 80 1

Antal tillsvidareanställda 87 84 3

Varav heltid 84 81 3

Varav deltid 3 3 0

Sjukfrånvaro (%) 6,3 5,3 1

Personalomsättning (%) 15,3 17,9 -2,6

Antalet årsarbetare är på samma nivå som under motsvarande period för 2018. Flera vakanta tjänster 
har tillsatts under tredje kvartalet, vilket har lett till en ökning av antalet tillsvidareanställda samt hel-
tidsanställda.

Det är svårt att göra jämförelser över sjukfrånvaron då två förvaltningar har slagits samman till en för-
valtning inför 2019. Sjukfrånvaron har ökat en del i jämförelse med motsvarande siffra för 2018.

Personalomsättningen är något mindre i förhållande till 2018.

6 Uppföljning av investeringsbudget
(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse

Nämndens totala investeringsbudget -7 965 -42 572 -34 606

Bilaga finns för specificering av investeringsbudget och prognos. 

Kommunens utbyggnadsområden, såsom Trädgårdsbyn, Kronetorp och Södra stambanan, fortlöper 
under året. Under 2019 beräknas även försäljning av markområden ske, köpekontrakt upprättas lö-
pande för berörda markområden.

Tilldelade anslag för åtgärder gällande belysning vid Ligusterstigen, övergångsställe och belysning vid 
Lyckö äng samt generella belysningsåtgärder beräknas förbrukas under 2019.
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INVESTERINGSREDOVISNING  UR 3 2019 
Totalt per objekt Detta år

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Kalkyl

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 019

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 798,1 0,0 798,1 500,0 225,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 350,0 400,0 400,0 400,0 350,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 900,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 1 622,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 600,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 368,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 8 218,7 4 480,0 4 250,0 4 500,0 1 200,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 173,0 -775,0 -550,0 -500,0 -360,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0

summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 11 485,7 8 330,0 8 325,0 8 625,0 10 215,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 3 400,0 4 000,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 0,0 500,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 485,8 2 000,0
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 312 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 2 000,0 1 114,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 2 700,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 150,8
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0 225,0
3800 24 900 13 327 Belysningsätgärder Ligusterstigen 160,0 160,0
3800 24 900 13 328 Övergångställe samt beslysning Lyckö äng 280,0 281,0
3800 24 900 13 329 Belysningsätgärder 900,0 900,0
3800 24 900 Övergånsställe & Busshållsplats  Lundavägen/kronetorp 1 500,0 0,0 1 500,0 1 300,0
3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 102,0 1 400,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0 27,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 0,0 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0 -23 000,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0 -200,0 -1 600,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9 40,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,5 -13 340,0
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 436,2 400,0 0,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -7 269,9 -4 750,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0 9 832,6
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 500,0 -4 500,0 -9 428,3
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 200,0 1 400,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 200,0 -1 400,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0 13 100,0 1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -720,0 -8 110,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 500,0 300,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0 -1 600,0
3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 500,0 1 750,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0 160,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 0,0 2 268,3 209,0 1 000,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 10 000,0 12 500,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 150,0 1 200,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 3 400,0 4 700,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 558,0 1 500,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0 200,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 0,0 350,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0 1 000,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
3900 91 010 Moduler till Tågarpsskolan 800,0 0,0 800,0 793,3
3900 91 010 Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 0,0 13 000,0 100,0 11 900,0 1 000,0
3900 91 010 13 709 Lådbilsbacke 250,0 0,0 250,0 230,0
3900 91 010 13 226 Grönebo fsk (Arlöv 6:22) 12 580,0 0,0 12 580,0 12 580,0

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,9 8 719,8 -6 412,8 -4 731,4 -2 249,7
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:626-041

§ 142
Uppföljningsrapport 3-2019 – Kommunövergripande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att anmoda socialnämnden att bjuda in kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, för att ge 
en detaljerad genomgång av det ekonomiska läget för nämnden.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorg samt vård och äldre-
omsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2020, samt

att handlingsplanen snarast ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 3-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar uppföljningsrapport 3-2019 för Burlövs kommun.

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:695-049

§ 143
Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande tillämpningsanvisningar, 
för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, anta 
tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat för-
slag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145, 
därmed upphör att gälla.
___

Ärendebeskrivning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av fullmäktige den 21 november 1983, § 145. 
Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande attestreglementets innehåll 
och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 (KS/2018:261) att nu gällande reglemente 
snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kommun. Det 
nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de grundläggande 
bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny lagstiftning, ny teknik och 
ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och att vid 
behov ta initiativ till förändring av reglementet. 
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-15

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:695-049

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Amra Saranovic 
Telefon: 040-625 61 72 
E-post: amra.saranovic@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande 
tillämpningsanvisningar, för Burlövs kommun

Sammanfattning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av kommunfullmäktige den 21 novem-
ber 1983, § 145. Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande 
attestreglementets innehåll och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 
(KS/2018:261) att nu gällande reglemente snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kom-
mun. 

Det nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de 
grundläggande bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny 
lagstiftning, ny teknik och ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat 
utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommun-
styrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och 
att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, 
anta tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet 
redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från 
och med den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, 
§ 145, därmed upphör att gälla.
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Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen; ekonomichef och redovisningschef
Revisionen
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Attestreglemente för Burlövs kommun
Antaget av XX åååå-mm-dd, § xx

1. Syfte 
Syftet med detta reglemente är att säkerställa en god intern kontroll. Kommunens nämnder ansva-
rar för den interna kontrollen och att bestämmelserna i detta reglemente följs. 

2. Tillämpningsområden
Detta reglemente gäller för alla ekonomiska transaktioner samt medel som kommunen har åtagit 
sig att förvalta eller förmedla:

 leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar 
 placering av kommunens likvida medel
 transaktioner avseende förvaltade medel
 interna transaktioner och bokföringsorder
 kundfakturor
 inbetalningar
 löneutbetalningar.

3. Ansvar
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och tar 
vid behov initiativ till förändring av reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar även för att utfärda 
gemensamma tillämpningsanvisningar till attestreglementet.

Nämnden/styrelsen ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs samt utfärdar 
vid behov ytterligare anvisningar inom sitt verksamhetsområde. Respektive nämnd beslutar om 
beslutsattestanter och ersättare till dessa.  Nämnden kan begränsa attesträtten till typ av transak-
tion, belopp, tidsgiltighet, projekt eller liknande.  

Förvaltningschefen ansvarar för att varje attestant har tillräcklig insikt och kunskap om attestupp-
draget samt att denne har tagit del av anvisningar i detta reglemente. Förvaltningschefen utser 
beslutsattestanter och ansvarar för att informera ekonomiavdelningen om förändringar i attestför-
teckningen.  Vid oaktsamhet eller missbruk av attesträtten ska förvaltningschef besluta om upphä-
vande eller inskränkningar i attesträtten. 

Attestanten ansvarar för att tillämpa fastställda attestregler samt att när brister upptäcks rapporte-
ra dessa till närmast överordnad chef. 

4. Attestroller och behörighetskontroll
En attest är en namnteckning eller en verifiering med elektronisk signatur, som intygar att kontroll 
har skett utan anmärkning. Huvudprincipen är att ingen person ensam ska hantera en transaktion 
från början till slut utan att det ska vara två olika personer, en beställnings-/granskningsattest samt 
en beslutsattest. Nedan finns beskrivet innebörden av attesterna. 
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Tilldelning av behörigheter i det digitala attestsystemet administreras av systemansvarig centralt. 
Som underlag för tilldelning av behörighet i systemet finns beslut undertecknade av överordnad 
chef. En gång om året ska attestbehörigheter i systemet kontrolleras mot beslut.

Beställnings-/granskningsattest

Beställnings- och granskningsattest ska i första hand utföras av den person som har beställt eller 
mottagit varan/tjänsten. Om mottagaren är en annan person än beställaren är det mottagarens 
ansvar att informera beställaren om eventuella avvikelser från beställningen. Beställnings-/gransk-
ningsattestant ansvarar för att följande kontroller utförs:

 att varan eller tjänsten har beställts
 att varan eller tjänsten har mottagits 
 att kvantitet och kvalitet är enligt beställning
 att pris, eventuell rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga
 att det på fakturan framgår att företaget har F-skattebevis1

 att företagets momsregistreringsnummer framgår på fakturan2

 att rätt moms lyfts enligt lag
 att syfte och deltagare anges vid representation samt kurs- och resekostnader
 att fakturan är korrekt beräknad
 att korrekt belopp utbetalas 
 att kontering skett enligt gällande kodplan
 att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.

Beslutsattest 

I normalfallet är den som är budgetansvarig beslutsattestant och har det yttersta ansvaret för den 
ekonomiska transaktionen. Beslutsattestant ansvarar att följande kontroller utförs:

 att beställningen stämmer överens med beslut, budget eller verksamhetens uppdrag
 att beställning-/granskningsattestant har skett av behörig person
 att angiven kontering är korrekt 
 att underlagen till transaktionen är kompletta
 att utbetalningen kan ske

En attestförteckning över beslutade attestanter, med namnteckningsprov, ska finnas i original hos 
respektive nämnd samt inlämnas i kopia till ekonomiavdelningen för varje år. Eventuella föränd-
ringar under året ska kontinuerligt rapporteras. 

Behörighetskontroll

Behörighetskontroll ska utföras innan registrering sker av alla bokföringsunderlag och leverantörs-
fakturor. Funktionen ska kontrollera att attest utförs av rätt person enligt aktuell attestförteckning. 
Ekonomiavdelningen ansvar för att kontrollen utförs. Behörighetskontroll och attest får inte utföras 
av samma person. 

1 Om F-skattebevis saknas ska fakturan lämnas till löneserviceenheten för utbetalning.
2 Företagets momsregistreringsnummer måste framgå för att kommunen ska kunna återsöka/lyfta moms.
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5. Begränsningar i attesträtten 
Följande är inte tillåtet:

 att beslutsattestera betalningar till sig själv eller närstående, eller att beslutsattestera fakturor 
eller andra betalningar till företag eller föreningar där beslutsattestanten själv eller någon när-
stående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Vid bedömning av om jäv föreligger ska för-
siktighetsprincipen tillämpas. Vid jävsituationer ska alltid närmast överordnad chef beslutsatte-
stera betalningen.  

 att beslutsattestera utgifter av personlig karaktär. Med personlig karaktär menas utgifter för 
varor och tjänster som beslutsattestanten personligen har fått i tjänsten, exempelvis kostnader 
avseende representation, utbildning, hotellfakturor, mobiltelefoni m.m. Dessa kostnader ska 
beslutsattesteras av överordnad chef. 

6. Tillämpningsanvisningar 
Utöver detta attestreglemente finns av kommunstyrelsen beslutade tillämpningsanvisningar enligt 
bilaga 1.

Dokumenttyp Reglemente
Dokumentnamn Attestreglemente för Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunfullmäktige
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:695-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord 20xx-xx-xx
Ikraftträdande 2019-11-01
Historik Ersätter attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Anvisningar för tillämpning av attestreglemente för 
Burlövs kommun
Antagna av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

Inledning
Kommunstyrelsen har beslutat om följande tillämpningsanvisningar avseende attestreglementet 
för Burlövs kommun.

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och huvudregeln är att ingen person ska hantera en transaktion 
från början till slut. Beställnings-/granskningsattest och beslutsattest ska alltid ske av två olika per-
soner och finnas dokumenterat, på papper eller i elektronisk form. Beslutsattest i elektroniska sy-
stem sätts med användaridentitet och lösenord. Vid manuella rutiner skrivs beslutsattest med full-
ständig namnteckning. Dock finns vissa undantag, exempelvis vid interna transaktioner då enbart 
en attest utförs. 

En detaljerad beskrivning av respektive transaktionstyp följer nedan. 

Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor hanteras elektroniskt. Elektronisk hantering innebär antingen att inkomna 
pappersfakturor skannas och därefter hanteras elektroniskt eller att fakturorna kommer direkt i 
elektronisk format. För samtliga leverantörsfakturor ska det finns två olika attester; en beställnings-
/granskningsattest och en beslutsattest.

Egenupprättade verifikationer för utbetalningar
På egenupprättade verifikationer, exempelvis vid utbetalning av bidrag, ersättning för egna utlägg 
m.m., ska det finns två olika attester; en beställnings-/granskningsattest och en beslutsattest. 

Abonnemang, avtal, periodiska fakturor
För fakturor med periodisk återkommande fakturering får kontroll och attest utföras maskinellt. 
Det sker genom ett särskilt register i fakturasystemet, som definierar rimlighetsvärden, exempelvis 
beloppsgränser, tidsintervall och kontering. Fakturan matchas sedan mot det uppsatta registret 
och attesteras automatiskt om alla regler är uppfyllda.  Endast vid avvikelse sker manuell attest. 
Respektive nämnd lämnar bemyndigandet till ekonomiavdelningen om att automatisk attest god-
känns. 

E-handelssystem
Vid elektronisk handel sätts attest normalt vid beställning, en beställnings-/granskningsattest och 
en beslutsattest. När en faktura överensstämmer med attesterad order och godkänd leverans ärvs 
attesten från beställning. Vid avvikelse mellan beställning och leverans attesteras fakturan manuellt 
i fakturasystemet.
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Kassaverifikation
Utbetalningar av leverantörsskulder är en följd av redan tidigare attesterade fakturor. Underlag av-
seende leverantörsutbetalningar kräver endast en attest av handläggare på ekonomiavdelningen. 
Vid rättelser av felaktiga in- och utbetalningar ska det finnas två attestanter; en beställnings-
/granskningsattest och en beslutsattest. 

Attester av löneunderlag 
Anställningsavtal utgör underlag för att lön ska utbetalas. Första attesten sker i samband med att 
personalansvarig chef undertecknar ett anställningsavtal. Registrering av anställningsavtal sker i 
lönesystemet av löneadministratör och därefter sker utbetalning av lön.  

Alla former av ledighet ska vara beviljade/attesterade av personalansvarig chef. Om det förekom-
mer kvitton i samband med reseräkning ska blankett skrivas ut och attest utföras på papper av 
personalansvarig chef.  

Arvode och ersättningar till förtroendevalda rapporteras i lönesystemet av förtroendevalda och 
attesteras/beviljas av nämndsekreterare.

Övriga lönetillägg eller rättningar vid felaktigt utbetalda löner attesteras av personalansvarig chef.

IT-baserade system för utbetalning av försörjningsstöd, interkommunal 
ersättning, föreningsbidrag m.m.
Utbetalningsunderlag avseende försörjningsstöd, interkommunal ersättning, föreningsbidrag eller 
liknande hämtas från IT-baserade verksamhetssystem. Innan utbetalning sker ska utbetalningsun-
derlaget attesteras av två olika attestanter; en beställnings-/granskningsattest och en beslutsattest. 
Därefter skickas filen till ekonomiavdelningen. 

Kostnadsfördelningar 
Interna kostnadsfördelningar utförs av förvaltningsekonom. Kommunövergripande kostnadsfördel-
ningar som är baserade på budget eller tidigare beslutade fördelningar, exempelvis interna hyror, 
interna kapitaltjänstkostnader, försäkringskostnader m.m. utförs av ekonomiavdelningen. Inför 
bokföring ska kontakt tas med respektive förvaltningsekonom för kontroll och godkännande av 
kontering. 

Internfakturor
Internfakturor som avser köp och sälj mellan kommunens verksamheter skickas elektroniskt via 
ekonomisystemet. Två olika attester ska tillämpas; en beställnings-/granskningsattest och en be-
slutsattest. 

Rättelser/Omföringar 
Vid omföringar/rättelser av transaktioner ska det alltid finns ett bokföringsunderlag med förklaran-
de text samt hänvisning till ursprunglig verifikation. Handläggare på ekonomiavdelningen utför 
dessa rättelser. 
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Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:695-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 2019-11-01
Historik -
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Författningssamling 
BKFS 1983:1 

Attest- och utanordningsreglemente 
Antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145 
Träder i kraft 1984-01-01 

§ 1

Tillämpningsområde 
Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om 
attest iakttas. 

I tillämpliga delar gäller reglementet jämväl i fråga om övriga transaktioner i den 
ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen samt medel som kommunen 
ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

§ 2

Attestens innebörd 
I attestordningen ingår 

 kontroll mot beslut och anslag

 kontroll mot beställning

 kontroll mot leverans

 aritmetisk kontroll

Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de övriga kontroller, som re-
spektive förvaltning finner erforderliga för särskilda fall. 

§ 3

Attestantuppdrag 
Nämnd skall utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter och er-
sättare för dessa. Omfattningen av kontrolluppgiften skall anges. 

Nämnd skall fatta särskilt beslut för varje kalenderår. 

Om så anses vara lämpligt kan nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse 
annan attestant än beslutsattestanter och ersättare för dessa. 

Uppdragen skall vara personliga. 

Skyldigheten för nämnd att utse beslutsattestant fråntager inte nämnden rätt att själv 
genom beslut vid sammanträde attestera. 

1 (2) 
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§ 4 

Beslutsattestant 
Beslutsattestant vidimerar att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige 
eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Vederbörande svarar också 
för att kontering verkställs. 
 
Uppdraget som beslutsattestant bör samordnas med anslagsansvar. Ansvaret för be-
slutsattestant bör vara odelat. Endast om olägenhet uppstår bör ordinarie beslutsat-
testant ersättas. 
 
Innan faktura överlämnas till drätselavdelningen för utanordning skall minst två av 
attestmomenten i konteringen vara undertecknade, av två olika personer. 

§ 5 

Underrättelse om attestuppdrag 
Nämnd skall underrätta beslutsattestanter och ekonomikontor om vilka personer, 
som utsetts till beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 
Ekonomikontoret skall sammanställa uppgifterna i kontonummerordning och under-
rätta revisorerna om sålunda utsedda attestanter och ersättare. 

§ 6 

Utanordning 
Utbetalningskontroll (utanordning) innefattar kontroll av att attester skett, att konte-
ring skett och att likvida medel finns tillgängliga och utförs av tjänsteman (-män) vid 
ekonomikontoret. 

§ 7 

Jäv 
Attestmoment skall ej utföras av den som själv skall ta emot betalningen. 

§ 8 

Ansvarighet 
Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektiveåtgärder. 

§ 9 

Anvisningar 
Kommunstyrelsen äger utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente. 

__________________________ 
 
Dokumenttyp Reglemente 
Dokumentnamn Attest- och utanordningsreglemente 
Beslutsorgan Kommunfullmäktige 
Antagen 1983-11-21 § 145 
Diarienummer 2618-02 
Ikraftträdande 1984-01-01 
Dokumentansvarig Ekonomichef 
Förvaltning Kommunledningskontoret 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:172-101

§ 144
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens målindikatorer för 2020—2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, med föresla-
gen justering av målvärdet för ”nöjd-medborgar-index – Kultur” till 62 istället för 67, samt av målvärdet 
för ”nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning” till 55 istället för 60, samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena ta fram 
jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala).

Ärendebeskrivning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), uppdrog kom-
munfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämp-
liga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 
0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följande indika-
torer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i 
december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 
26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Föreslagna revideringar bedöms av kommunledningsförvaltningen ligga i linje med såväl kommunens 
målprogram som helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet. Förvaltningen konstaterar 
dock att indikatorerna riktade mot den gymnasiala utbildningsverksamheten inte är etablerade i kom-
mun- och landstingsdatabasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet 
med måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indikatorns 
utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Detta innebär ett manuellt merarbete som 
nämndens verksamheter behöver ta fram fungerande rutiner för. Sammanfattningsvis ställer sig kom-
munledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att målvärdet för indikatorn nöjd-medborgar-index – Kultur, ska fö-
reslås vara 63 istället för 67, samt att målvärdet för målvärdet för nöjd-medborgar-index – Idrotts- och 
motionsanläggning ska föreslås vara 55 istället för 60.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut, med ovan före-
slagna justeringar.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-17

1/6

DIARIENUMMER

KS/2018:172-101

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Göran Hofstedt 
Telefon: 040-625 61 91 
E-post: goran.hofstedt@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av utbildnings- och kulturnämndens mål och 
indikatorer

Sammanfattning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), upp-
drog kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifi-
era förslag på lämpliga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn 
och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följan-
de indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med mål-
värde 18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med 
målvärde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 

2022

Kommunledningsförvaltningen granskar föreslagna revideringar och bedömer dem utifrån de 
ursprungliga kraven i kommunens lednings- och styrsystem. Föreslagna revideringar bedöms av 
förvaltningen uppfylla dessa krav och anses därför ligga i linje med såväl målprogrammet som 
helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet för Burlövs kommun. Däremot bedöms 
föreslagna målvärdet för området kultur vida överstiga, utifrån riks – och skånesnitt samt i jäm-
förelse med närliggande kommuner, vad som anses vara en tillräcklig nivå. Kommunledningsför-
valtningen föreslår ett målvärde inom området Kultur till index 62.  

I samband med utvärderingen av föreslagna indikatorer riktade mot den gymnasiala utbildnings-
verksamheten har det dock framkommit att dessa inte är etablerade i kommun- och landstings-
databasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet med 
måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indika-
torns utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Även om det önskvärda är att 
nyttja indikatorer som redan är etablerade i exempelvis Kolada så är detta inte ett hinder i sig då 
nuvarande målprogram redan innehåller flera indikatorer som härrör från egen statistikframtag-
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ning. Det innebär dock ett manuellt merarbete som nämndens verksamheter behöver ta fram 
fungerande rutiner för.  

Sammanfattningsvis ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, 
samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena 
ta fram jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Staffanstorp och Svedala).
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Redogörelse för ärendet
Enligt gällande målprogram för perioden 2019–2022, antaget av kommunfullmäktige den 
21 maj 2018, § 45 (KS/2018:172), har fullmäktige beslutat om ett antal mål som respektive 
nämnd ska arbeta utifrån under perioden fram till 2022. Målen är formulerade som en målsätt-
ning för det resultat som ska ha uppnåtts till år 2022. Detta görs genom att samtliga mål formu-
leras utifrån ”Fram till år 2022 ska… ”. 

För att utvärdera måluppfyllelsen har det till målen kopplats ett antal indikatorer. Indikatorerna 
ska möjliggöra ett jämförande perspektiv över tid för att säkerställa utveckling i önskvärd rikt-
ning men också ge ett jämförande perspektiv. Därigenom ges underlag för att utvärdera huruvi-
da de resultat som Burlövs kommun presterar är goda nog för att uppfylla målformuleringen.  

I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), upp-
drog kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifi-
era förslag på lämpliga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI 
som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn 
och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följan-
de indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med mål-
värde 18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med 
målvärde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 

2022

Nuvarande indikator för målet ”Fram till 2022 ska burlövsborna i hög utsträckning uppleva att 
de erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet” mäter hur 
många aktiviteter för barn och ungdomar som genomförs på kommunens bibliotek utslaget per 
1 000 invånare. Utbildning och kulturnämnden föreslår att indikatorn byts ut mot de nöjdhets-
undersökningar gällande kultur samt idrotts- och motionsanläggningar som tas fram genom 
statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

Undersökningen genomförs årligen varvid ett antal frågor ställs till 1 200 slumpvis utvalda med-
borgare som i dess sammansättning utgör en representativ bild av kommunens totala befolk-
ningssammansättning. Frågorna ställs på så sätt att den svarande anger dess uppfattning/upp-
levelse inom olika områden. Svaren sätts sedan ihop och presenteras utifrån ett nöjd-medbor-
gar-index. Området kultur består av tre underliggande frågor vars svar vägs ihop till ett index. 
Frågorna som ställs i medborgarunderökningen riktade på området kultur är:

Vad tror eller tycker du om … 

 … biblioteksverksamheten
 … utställnings- och konstverksamheter
 … teaterföreställningar och konserter
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Området kultur består av tre underliggande frågor vars svar vägs ihop till ett index. Frågorna 
som ställs i medborgarunderökningen riktade på området kultur är:

Vad tror eller tycker du om … 

 … öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar 
 … utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar
 … belysningen i kommunens motionsspår

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att indikatorerna i medborgarunderökningen är väl 
etablerade. Utfall finns såväl över tid som i jämförelse med andra kommuner. Även om indikato-
rerna kan anses mäta kundernas, det vill säga medborgarnas, nöjdhet går det dock inte att sä-
kerställa att de som svarar de facto nyttjar exempelvis kommunens biblioteksverksamhet. På så 
sätt är indikatorerna något trubbiga men anses ändå ge en tydlig signal gällande medborgarnas 
upplevda nöjdhet inom området.  Ytterligare en faktor gällande medborgarundersökningen som 
ofta lyfts är dess haltande svarsfrekvens. SCB bemöter detta utifrån att deras viktningsmodell 
tycks fungera väl då utfallet över tid inte kan påvisa några större hopp mellan åren. Därmed 
anses undersökningen ha den legitimitet som krävs för att säga sig representera den allmänna 
bilden inom de områden som frågorna ställs utifrån.  

En granskning av UKN:s föreslagna målvärden för 2022 utifrån nuläge talar dock för att föresla-
get målvärde för området kultur bedöms vara allt för hög för att vara realistiskt. Angivna mål-
värden ska även bedömas utifrån vilka resurser som målet skulle innebära. För att möjliggöra en 
indexökning med sju punkter kommer det troligtvis krävas stora resurser i form av omfattande 
satsningar inom området. Angivet målvärde behöver även ses utifrån övriga mål som kommun-
fullmäktige har fastställt och de prioriteringar som dessa kräver. Kommunens resultat är i dags-
läget också marginellt lägre än jämförbara snitt.  

Därav bedömer kommunledningsförvaltningen att ett utfall på index 62, i paritet med de senas-
te årens rikssnitt, är ett lämpligt målvärde för 2022. Önskvärt progressionsvärde, delmål, för 
2020 är därav index 61. 

Av UKN föreslaget målvärde för 2022 gällande idrotts- och motionsanläggningar innebär också 
en markant förbättring från senaste årens utfall. Från index 51 till önskvärt läge på index 60. 
Index 60 skulle innebära att kommunens resultat inom området ökar med nio indexpunkter och 
skulle placera kommunen i just under med rikssnitt men precis över snitt för skånesnittet. Ök-
ningen bedöms delvis kunna nås genom satsningar som redan är beslutade, exempelvis kommu-
nens nya badhus. Därav anses den föreslagna målnivån för 2022 vara möjlig att uppnå utan att 
riskera att bortprioritera satsningar inom övriga målprogrammet. 
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Vidare har utbildning- och kulturnämnden föreslagit ändrade indikatorer gällande målet ”Fram 
till år 2022 ska burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studi-
er”. För nämndens del riktar sig detta mål med tillhörande indikatorer till deras gymnasiala vux-
enutbildning samt SFI-verksamhet. Förslagna, nya, indikatorer är:

 Elever som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, andel (%)
o Nuläge: 24 %
o Målsättning 2022: <18 %
o Progressionvärde 2020: <22 %

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor
o Nuläge: 32 veckor 
o Målsättning 2022: <26 veckor
o Progressionvärde 2020: <30 veckor

Kommunledningsförvaltningen har granskat indikatorerna och dess uppbyggnad. De finns i 
dagsläget inte etablerad i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Detta medför att jämförel-
se med andra kommuner försvåras. Trots detta skulle en indikator kunna bedömas vara av så-
dan viktig att den bedöms vara användbar för uppföljning och utvärdering. Konsekvensen blir i 
dessa fall att jämförelse med andra kommuner och över tid behöver tas fram manuellt vilket, i 
detta fall, är möjligt utifrån de verksamhetssystem som används. 

Gällande jämförandeperspektivet föreslår kommunledningsförvaltningen att utbildnings- och 
kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att underlag tas fram för att ge relevanta jämförel-
ser, exempelvis med samverkanskommuner inom 5yes och eller andra jämförbara kommuner 
som är av intresse inom den ordinarie budgetuppföljningen. Utifrån detta ställer kommunled-
ningsförvaltningen sig positivt till nämnda revideringar.

 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

52



BURLÖVS KOMMUN 2019-10-17 KS/2018:172-101 6/6

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: Ekonomichef, verksamhetscontroller
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:332-012

§ 96
Reviderade indikatorer för utbildnings- och kulturnämnden 2020-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta följande indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 
18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med mål-
värde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd medborgarindex – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag att identifiera förslag på lämpliga indika-
torer, som skulle kunna ersätta tre befintliga indikatorer.

Indikatorerna som föreslås ersättas är följande: Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av ny-
börjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs samt Ak-
tiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år.

Vad gäller de nuvarande indikatorerna för SFI och gymnasial vuxenutbildning är det flera opåverkbara fak-
torer som kan förbättra eller försämra resultatet. Därför tycker förvaltningen att det är klokt att byta till 
indikatorer som i högre grad kan påverkas av verksamhetens kvalitet och i lägre grad av opåverkbara fak-
torer.

För indikatorn som rör kultur- och fritidsaktiviteter så svarar nuvarande indikator bara på hur biblioteks-
verksamheten utvecklas.

Förvaltningens justerade förslag
Förvaltningen föreslår en förändring jämfört med arbetsutskottets förslag till indikator för kultur- och fri-
tidsverksamheten. Förvaltningens förslag innebär att Koladas Nöjd medborgarindex för Kultur respektive 
Idrotts- och motionsanläggningar ska användas. Dessa index räknas fram genom att medborgare besvarar 
följande frågor:

Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0-100, utgår från frågorna: "Vad tror 
eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverk-
samheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter?".
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och motionsanläggningar, skala 0-100, utgår från frå-
gorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", 
"Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" 
och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?".

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24

___
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:6-041

§ 145
Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisad ekonomisk 
plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2020–2022 samt ärendebilaga 3 re-
sultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att anslå 350 tkr till kommunstyrelsen för projektledning av fiberutbyggnaden, samt

att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärde för reviderade indikatorer 2020.

___

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:627-041

§ 146
Internbudget och verksamhetsplan 2020 ‒ Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa internbudget 2020 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsplan 2020 för kommunledningsförvaltningen till 
handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

I ärendet föreligger även verksamhetsplan för 2020 för kommunledningsförvaltningen, som antas av kom-
mundirektören.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Förslag till internbudget 2020
Verksamhetsplan 2020
Långsiktig investeringsplan 2019‒2027
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-01

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:627-041

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Fredrik Stark 
Telefon: 040-625 61 33 
E-post: fredrik.stark@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Internbudget och verksamhetsplan 2020, 
kommunstyrelsen

Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsens 
förvaltning ‒ kommunledningsförvaltningen.

I ärendet föreligger även verksamhetsplan för 2020 som antas av kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa internbudget 2020 för kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsplan för 2020 till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Förslag till internbudget 2020
Verksamhetsplan 2020
Långsiktig investeringsplan 2019‒2027
Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen, samtliga avdelningschefer
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1 Sammanfattning av budgetförslaget
Förändringar mellan internbudget 2020 och internbudget 2019 är hänförda till uppräkning av löner, 
avskrivningar, interna hyror och omfördelning av resurser mellan verksamheter.

2 Kommunfullmäktiges rambeslut
Kommunfullmäktige behandlade i juni 2019 förslag till budgetramar och beslutade om budgetramar 
enligt tabell nedan.

I tabellen presenteras hur fördelningen av fullmäktiges beslut är per verksamhet inom kommunled-
ningsförvaltningen. Observera att ramarna är justerade till följd av föreslagen löne- och prisutveck-
lingsnivå, reviderade beräkningar för kapitaltjänstkostnader och interna poster samt kommunfullmäk-
tiges beslut efter fastställd ram.

Belopp i löpande pris (tkr)
Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2019
Budget 

2020
+/- % 

2019/20

Verksamhetens nettokostnader 111 143 118 935 124 562 126 566 1,6

varav

Nämnd- och styrelseverksamhet 4139 5070 3931 3996 1,7

Stöd till politiska parti 501 512 531 539 1,5

Revision 987 995 1025 1025 0

Övrig politisk verksamhet 5 109 4 575 5 375 5 015 -6,7

Fysisk och teknisk planering och bo-
stadsförbättring 3 828 4 437 2 494 908 -63,6

Näringslivsfrämjande åtgärder 244 365 390 390 0

Gator och vägar samt parkering 12 190 19 160 21 285 21 454 0,8

Parker 9 252 8 379 7 629 7 780 2,0

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 86 140 160 160 0

Räddningstjänst 9 367 9 650 9 592 9 852 2,7

Totalförsvar och samhällsskydd -519 -262 254 264 3,9

Kommersiell verksamhet -2 142 -2 129 -2 098 -2 244 7,0

Gemensamma lokaler 3 423 660 1 025 788 -23,1

Gemensamma verksamheter 64678 67383 72969 76639 5,0

Summa nettokostnader 111143 118935 124562 126566 1,6
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3 Korrigeringar efter fullmäktiges rambeslut
Omdisponering från Omdisponering till Belopp

Fastighetsavdelning Planeringsavdelning 50 tkr

Kommunteknik Planeringsavdelning 100 tkr

Kommentar

Omdisponering från kommunteknik samt fastighetsavdelningen till planeringsavdelningen avser kost-
nader som tidigare fördelats mellan verksamheterna. För att underlätta uppföljning av verksamheter-
nas kostnader samt fakturahantering för GIS justeras budgeten.

I budgetventilen inför 2020 begär nämnden 350 tkr för projektledare för Öppet stadsnät.

4 Internbudget per verksamhetsnivå
Förändringar mellan budget 2019 och budget 2020

 Bredband, -350 tkr
 EU-val, -350 tkr
 Personalfrämjande åtgärder, -1 500 tkr
 Näringslivsfrämjande åtgärder, -200 tkr
 E-handel, 100 tkr
 Ledarutbildning, 500 tkr
 Näringslivsfrämjande åtgärder, 200 tkr
 Räddningstjänst syd, uppräkning 2,7 %, 260 tkr
 Samverkan e-arkiv, 375 tkr
 Drift av informationspelare, 50 tkr
 1 tj projektledare näringsliv, 300 tkr
 1 tj styr- och reglertekniker, 600 tkr
 Digitaliseringsstrateg, 700 tkr
 Räntefritt lån fiberverksamhet, -1 000 tkr
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4.1 Verksamhet

Belopp i löpande pris (tkr)
Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2019
Budget 

2020
+/- % 

2019/20

Verksamhetens nettokostnader 111 143 118 935 124 562 126 566 -100

varav

Nämnd- och styrelseverksamhet 4139 5070 3931 3996 1,7

Stöd till politiska parti 501 512 531 539 1,5

Revision 987 995 1025 1025 0

Övrig politisk verksamhet 5109 4575 5375 5015 -6,7

Fysisk och teknisk planering och bo-
stadsförbättring 3 828 4 437 2 494 1 058 -57,6

Näringslivsfrämjande åtgärder 244 365 390 390 0

Gator och vägar samt parkering 12 190 19 160 21 285 21 354 0,3

Parker 9 252 8 379 7 629 7 780 2,0

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 86 140 160 160 0

Räddningstjänst 9 367 9 650 9 592 9 852 2,7

Totalförsvar och samhällsskydd -519 -262 254 264 3,9

Kommersiell verksamhet -2 142 -2 129 -2 098 - 2 244 7,0

Gemensamma lokaler 3 423 660 1 025 788 -23,1

Gemensamma verksamheter 64 678 67383 72 969 76 589 5,0

Summa nettokostnader 111143 118935 124562 126566 1,6

5 Nyckeltal
Nyckeltal ej aktuellt för KLF under 2020. Fastighetsavdelningen och kommunteknik ser över möjliga 
nyckeltal för att hitta nyckeltal som är relevanta för verksamheterna.
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1 Nämndens grunduppdrag
Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är beslutan-
de organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen utgör personalut-
skott och har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag av miljö- och 
byggavdelningen.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån 
för drift och utveckling av kommunen i hela kommunkoncernen, inklusive bolag, förbund osv. Förvalt-
ningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa kontak-
ter. Avdelningarna är planering, utveckling, kommunteknik, fastighet, ekonomi, personal, kommunika-
tion samt kansli. Förvaltningen fullgör dessutom miljö- och byggnämndens myndighetsutövning.
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2 Omvärldsanalys ‒ samhällsfaktorer som påverkar 
nämndens utveckling
För kommunstyrelsens verksamheter finns tre ledande begrepp baserat på omvärldsanalysen; samver-
kan, tjänsteutveckling (inklusive tillitsstyrning och digitalisering) samt arbetsgivarrollen. För verksam-
heterna innebär det att vi ständigt måste initiera, genomföra och utvärdera samverkanslösningar. Vår 
kommun värderar bästa lösning och samverkar med andra kommuner i de fall det ger god effekt. Un-
der de närmaste åren kommer digitaliseringen av samhället att innebära bland annat utbyggnad av 
Burlövs öppna stadsnät och utveckling av e-tjänster. Arbetsgivarrollen har under en period inneburit 
att utveckla och fastställa nya program och policydokument. Under de kommande åren genomför vi 
de förändringar som beslutats och prioriterar åtgärder som gör att vi uppfattas som en attraktiv ar-
betsgivare.

Den demografiska utvecklingen i sydvästra Skåne har tillsammans med en fortgående urbanisering or-
sakat hårt tryck på bostadsmarknaden. Utbyggnaden av nya bostadsområden medför att kommun-
gränserna blir allt mindre synliga i landskapet, även här blir lösningen ökad samverkan mellan kommu-
ner, näringsliv och regionala organ. Burlövs kommun planerar för en kraftig utbyggnad fram till 2030. 
Vid sidan av investeringskostnaderna för nybyggnation och anläggning, kommer detta leda till ökade 
driftskostnader för nya fastigheter och ny infrastruktur, men även ökade krav på underhåll av existe-
rande anläggningar när befolkningen växer.

Utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår mellan Lund och Arlöv beräknas vara färdig 2024. Un-
der utbyggnadstiden ställs kommunens medborgare och verksamheter inför stora utmaningar med 
begränsad framkomlighet, buller m.m. kommunikationsinsatserna bedöms här vara helt avgörande för 
att upprätthålla en väl fungerande infrastruktur med goda logistik- och pendlingsmöjligheter i syfte att 
bibehålla kommunens attraktionskraft.

Staten och dess myndigheter tillämpar sedan några år tillfällig och detaljerad styrning av primärkom-
munala ansvarsområden. Beslut, ex gymnasielagen och de nya utjämningssystemen, fattas väldigt nära 
tiden för införande. Omvänt så upphör specialdestinerade bidrag med kort varsel. Sammantaget för-
svårar detta tillitsstyrning i kommuner och ger mycket korta planeringshorisonter vilket försvårar god 
ekonomisk hushållning. Kommunen måste ha fortsatt hög flexibilitet för att möta snabba förändringar 
av statliga initiativ.

Omvärldshändelse Effekt på oss Aktiviteter

Barnrättslagen Behov av kompetenshöjning, 
förändrat arbetssätt

Utbildningar för all berörd personal

Digital sårbarhet, nya risker Större sårbarhet ju mer som blir 
digitalt. Cyberattacker blir vanligare. 
Fiberavgrävningar kan slå ut 
kommunens tjänster.

Etablera en process för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete

Kompetensbrist, svårt att 
rekrytera samt köpa in 
kompetens

Svårt att bedriva kommunens 
verksamheter om vi inte kan 
rekrytera specialistkompetens som 
kan behövas framöver vid tex 
utvecklingsarbeten.

Arbeta med arbetsgivarvarumärket, 
bedriva en god personalpolitik samt 
samarbeta med näraliggande 
kommuner kring specialistfunktioner.

Urbaniseringen fortgående 
alt. accelererar

Urbaniseringstrend påverkar 
befolkningsutvecklingen

Arbetar med scenarioanalyser. 
Planerar strategiskt – vem bygger 
kommunen för.
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3 Mål fram till år 2022
Målområde Mål ‒ Fram till år 2022 ska … Indikator Målvärde 

2020

Planberedskap för nya bostäder som 
kan byggas med stöd av alla gällande 
detaljplaner den 31 december, antal 
per 1 000 invånare 23

Nöjd Region-Index -
 Rekommendation 62

… burlövsborna vara mer nöjda med 
kommunen som en plats att leva och bo 
i så att de kan rekommendera andra att 
flytta hit.

Nöjd Region-Index ‒ Bostäder 57

… företagarna i Burlövs kommun i högre 
grad vara nöjda med den service som 
kommunen tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna 
Jämförelser (Insikt) ‒ Totalt, NKI

67

… Burlövs kommun som arbetsgivare 
verka för en tryggad personalförsörjning 
genom att erbjuda heltid som norm i 
den utsträckning medarbetaren önskar.

Andel heltidsanställda inom 
avtalsområdet AB (Allmänna 
Bestämmelser) exklusive timanställda 
och PAN 77

Attraktiva 
Burlöv

… Burlövs kommun i högre grad 
attrahera medarbetare med hög 
kompetens för att möjliggöra en god 
service till burlövsborna.

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen ‒ Totalindex

78

… kommunen tillhandahålla en högre 
grad av tillgänglighet för burlövsborna 
avseende kontakten med dess 
verksamheter.

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%)

68

Tillgängliga 
Burlöv

… kommunala fastigheter, och den yttre 
miljö som kommunen ansvarar för, så 
långt det är möjligt vara 
tillgänglighetsanpassade för 
burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta 
hinder utifrån gjord inventering

45

… burlövsborna i högre grad ges 
förutsättningar att leva miljövänligt och 
minst hälften av hushållsavfallen 
återvinnas.

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling, andel (%)

36

… Burlövs kommuns årliga 
självfinansieringsgrad vara minst 90 % 
under målperioden.

Hållbara 
Burlöv

… varje års resultat, exklusive reavinster 
från fastighetsförsäljningar och 
exploateringsöverskott, vara lägst 2 % 
av intäkter från skatter och statsbidrag, 
oräknat sådana åtgärder för vilka 
kommunfullmäktige beslutat att medel 
ska reserveras i årsredovisningens 
balanskravsavstämning.

Polisens Trygghetsundersökning – 
Problemindex 0-6 2,5

Trygga 
Burlöv

… Burlövs kommun vara en tryggare och 
säkrare plats att leva och verka i.

Öppna jämförelser ‒ Trygghet och 
säkerhet. Ranking 56
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4 Hur ska vi nå målen?
I tabellen Gemensamma aktiviteter redovisas de aktiviteter som är framtagna på förvaltningsövergri-
pande nivå. Dessa genomförs med hjälp av flera olika funktioner inom förvaltningen och är oftast av 
en övergripande karaktär. I de fall enskilda verksamheter/avdelningar har tagit fram ytterligare aktivi-
teter som ska genomföras under verksamhetsåret redovisas de under respektive verksamhet/avdel-
nings rubrik.

4.1 Gemensamma aktiviteter
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

I samverkan med utbildnings- och 
kulturförvaltningen utreda former för 
och finansiering av en ”Burlövs höst-
fest”

Ta fram utredning med tillhörande 
förslag gällande form av samt finan-
siering 

2020-01-01
2020-07-01

Implementera ny arbetsgivarpolicy Uppdraget att följa upp och utvärde-
ra det personalpolitiska programmet 
gavs av kommunstyrelsen som en del 
av uppföljningen av kommunkompas-
sen och ska vara färdigt inför delårs-
rapporteringen 2020.

2020-01-01
2020-07-01

Utreda på vilket sätt kommunen som 
arbetsgivare kan uppmärksamma 
grupper eller individer som utmärker 
sig särskilt väl vad avser bemötande, 
tillgänglighet, yrkesskicklighet eller på 
annat sätt utmärkt sig ett utvecklings-
sammanhang

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 
som en del av uppföljningen av kom-
munkompassen och ska vara färdigt 
inför delårsrapporteringen 2020.

2020-01-01
2020-07-01

Utreda vilka kommunikationskanaler, 
internt såväl som externt, som ska va-
ra aktuella i olika sammanhang för att 
ytterligare stärka profileringen av 
kommunen som attraktiv arbetsgiva-
re

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 
som en del av uppföljningen av kom-
munkompassen och ska vara färdigt 
inför delårsrapporteringen 2020.

2020-01-01
2020-06-30

Följa upp och utvärdera hur väl vär-
degrunden fortfarande påverkar age-
randet i organisationen och vid behov 
föreslå hur dess betydelse kan åter-
aktualiseras

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 
som en del av uppföljningen av kom-
munkompassen och ska vara färdigt 
inför delårsrapporteringen 2020.

2020-01-01
2020-07-01

Tillsammans med utförande förvalt-
ning(ar)/verksamheter, synliggöra de 
innovationsanslag som beviljats och 
deras resultat

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 
som en del av uppföljningen av kom-
munkompassen och ska vara färdigt 
inför delårsrapporteringen 2020.

2020-01-01
2020-07-01

Attraktiva 
Burlöv

Ta fram underlag för förutsättningar 
för automatiserad start och avsluts-
process för anställningar

Förenkla processer kring anställningar 
och därigenom minska administratio-
nen för cheferna

2020-03-01
2020-10-09

Tillgängliga 
Burlöv

Ta fram plan för införande av e-arkiv 
samt samverkansavtal

Säkerställa långsiktigt bevarande av 
kommunens digitala information

2020-01-01
2020-12-31
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Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Inom varje avdelning kartlägga på vil-
ka sätt e-tjänsteplattformen kan nytt-
jas för att förenkla befintlig kommu-
nikation samt skapa nya tjänster för 
att strukturera det underlag som 
samlas in vid olika tillfällen

Öka service och tillgänglighet genom 
att nyttja e-tjänster
Varje verksamhet ansvarar för att av-
veckla befintliga blanketter och erbju-
da dem som e-tjänst.

2020-01-01
2020-12-31

Tillsammans med de verksamheter 
som berörs av brukar- eller andra 
kundundersökningar säkerställa att 
resultat och analys utifrån undersök-
ningarna kommuniceras på ett tydli-
gare och mer strukturerat sätt

Uppdraget gavs av kommunstyrelsen 
som en del av uppföljningen av kom-
munkompassen och ska vara färdigt 
inför delårsrapporteringen 2020

2020-01-01
2020-07-01

Implementera digital signering Skapa ett effektivare flöde och högre 
tillgänglighet

2020-01-01
2020-12-31

Revidera avfallsplan och avfallsinsam-
ling

Säkerställa att övergång till ett till-
ståndsgivet insamlingssystem möjlig-
görs

2020-09-01
2020-12-31

Inom varje avdelning identifiera och 
kartlägga moment i aktuella proces-
ser som är lämpliga att automatisera

Frigöra tid för personalen genom att 
automatisera repetitiva och regelstyr-
da moment 
Underlaget presenteras som en brut-
tolista åt ledningsgruppen som sedan 
avgör vilka moment som ska priorite-
ras.

2020-01-01
2020-08-31

Automatisera hela eller delar av två 
processer

Ta fram RPA (robotic process auto-
mation) i samverkan med avdelnings-
chef, digitaliseringsstrateg och IT-tea-
met
Vilka avdelningar aktiviteten berör 
kommer fastställas när prioritering 
har gjorts. Avdelningarna behöver sä-
kerställa att fungerande rutiner finns 
för förvaltandeskap av den automati-
serade processen.

2020-09-01
2020-12-31

Hållbara 
Burlöv

Påbörja ett förvaltningsövergripande 
arbete för att ta fram en kemikalie-
plan

Systematisera hanteringen av kemi-
kalier och säkerställa att den genom-
förs inom ramen för miljömålet ”gift-
fri miljö”

2020-09-01
2020-12-31

Utöka kamerabevakning i Burlöv Säkerställa ett fortsatt kontinuerligt 
arbete för ökad trygg- och säkerhet i 
kommunen

2019-01-01
2020-12-31

Etablera en process för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete

Säkra och skydda kommunens infor-
mation

2020-01-01
2020-12-31

Inom varje avdelning utföra riskanaly-
ser med avseende på antikorruption

Medvetandegöra och tydliggöra det 
förhållningssätt kommunens medar-
betare ska ha i situationer som kan 
uppstå, för att säkra och skydda kom-
munens ekonomi och varumärke

2020-01-01
2020-06-30

Trygga 
Burlöv

Påbörja planering för kommunens 
uppgifter inom totalförsvaret

Åtagande enligt överenskommelse 
mellan SKL och MSB, del i bered-
skapsorganisationen

2020-01-01
2020-12-31
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Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Etablera en process för säkerhets-
skyddsanalys och analysera priorite-
rade delar av kommunens verksam-
het

Åtagande enligt överenskommelse 
mellan SKL och MSB, del i bered-
skapsorganisationen

2020-01-01
2020-12-31

Upprätta nödvattenplan för Burlövs 
kommun

Säkerställa att kommunen kan sköta 
sitt uppdrag i samband med kris och 
höjd beredskap

2020-01-01
2020-12-31

4.2 Ekonomiavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Utreda förutsättningar för att auto-
matisera leverantörsfakturor på kom-
munledningsförvaltningen

Bidra till minskad administration och 
frigöra tid för förvaltningens chefer

2020-03-02
2020-08-20

Attraktiva 
Burlöv

Om förstudie påvisar att det är möj-
ligt, automatisera kontering av leve-
rantörsfakturor på kommunlednings-
förvaltningen

Aktiviteten genomförs om förstudie 
visar på gynnsamma förutsättningar 
med syfte att minska administration 
för chefer

2020-09-01
2020-12-31

Automatisera likviditetsplanen Automatisera och förenkla hantering-
en genom att samla all data på en 
plats

2020-01-01
2020-04-30

Tillgängliga 
Burlöv

Tillgängliggöra transaktionslista på 
kommunens webbplats

Frigöra arbetstid vid begäran av all-
männa handlingar och skapa en ökad 
transparens

2020-09-01
2020-12-31

Anpassa ekonomiprognos utifrån 
nämndernas olika behov

Få en minsta gemensam nämnare i 
prognosarbetet för att underlätta det 
administrativa arbetet med progno-
ser

2020-01-01
2020-03-06

Hållbara 
Burlöv

Systemintegrationer/automatisering 
av olika bidragsflöden samt minska 
ströfakturor

Ta bort manuellt arbete för verksam-
heterna och ekonomiavdelningen 
samt minska personberoendet vid 
hantering av kundfakturor
Steg 1) Inventera vilka system som 
kan integreras 
Steg 2) Välja ut vilka system som ska 
integreras samt lösa hantering av 
ströfakturor

2020-08-01
2020-12-31

Trygga 
Burlöv

Effektivisera kundreskontra Minska pappershanteringen och få en 
ökad kännedom av vilka möjligheter 
systemet tillhandahåller, och därige-
nom uppnå bättre kontrollmöjlighe-
ter

2020-09-01
2020-12-31
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4.3 Fastighetsavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte & mål Period

Påbörja utbyte av syllar på Harakärrs 
förskola

Skapa en bättre miljö för personal 
och elever

2020-03-01
2020-08-31

Attraktiva 
Burlöv

Inventera och utveckla underhållsmo-
dulen Incit Expand

Styra, följa upp, optimera och utveck-
la drift/underhåll/reinvestering
Inkludera underhållsplanerplaner, be-
ställningsmodul, reinvestering
Se över möjligheten att inkludera 
kommunteknik

2020-03-01
2020-08-31

Hållbara 
Burlöv

Implementera förslag från projektet 
energieffektiva fastigheter

Projekt i samarbete med länsstyrel-
sen

2020-01-01
2020-12-31

Fortsatt arbete med förbättrat skal-
skydd, belysning och kameraövervak-
ning på och omkring fastigheterna

Skapa en tryggare miljö 2020-01-01
2020-12-31

Etablera trygghetsvärdsverksamhe-
ten 

Skapa en tryggare miljö för kommu-
nens medarbetare

2020-01-01
2020-12-31

Trygga 
Burlöv

Införa rapporteringssystemet GUARD 
TOOLS till trygghetsvärdarna

Rapportera och följa statistik över 
händelser i kommunen

2020-01-01
2020-12-31

4.4 Kansliavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Erbjuda fortsatta utbildningar inom 
barnrätt

Ge förutsättningar för implemente-
ring av den nya barnrättslagen

2019-02-01
2020-10-31

Hållbara 
Burlöv

Upprätta styrdokument för barn-
rätt/folkhälsa

Fastställa mål och inriktning för kom-
munens arbete med folkhälsa och 
barnrätt

2019-01-01
2020-12-31

4.5 Kommunikationsavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Tillgängliga 
Burlöv

Dokumentera rutiner och information 
i system för kontaktcenter för att öka 
tillgänglighet och servicegrad till 
medborgarna och näringsliv

Effektivisera ärendehandläggning 
samt öka tillgänglighet till informa-
tion och förbättra service vid inkom-
mande telefoniärenden

2020-01-01
2020-06-30

Hållbara 
Burlöv

Sprida information via informations-
tavlor

Se till att lämplig information visas på 
infotavlorna

2020-09-01
2020-12-31

4.6 Avdelningen för kommunteknik
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Hållbara 
Burlöv

Förbereda överlämning av gröny-
teskötsel

Outsourcing av kommunteknik 2020-01-01
2020-06-30
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4.7 Personalavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Attraktiva 
Burlöv

Implementera samverkansavtal Utveckla verksamheterna i samver-
kan mellan arbetsgivare och medar-
betare
Skapa delaktighet genom att ta tillva-
ra medarbetarnas kunskaper och 
kompetens i beslut som rör medarbe-
tarnas arbetsplats

2020-01-01
2020-12-31

Implementera ledarutvecklingspro-
gram

Stärka kommunens chefer i deras le-
darskap i den dagliga verksamheten
Skapa en ökad tydlighet och samsyn 
kring uppdrag, mål, samarbetsformer 
och förhållningssätt 

2020-01-01
2020-12-31

4.8 Planeringsavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Attraktiva 
Burlöv

Kartlägga detaljplaneprocessen Skapa en gemensam syn på proces-
sen för alla inblandade

2020-01-01
2020-12-31

4.9 Utvecklingsavdelningen
Målområde Aktivitet Syfte och mål Period

Genomföra markanvisningstävling 
för kvarteret Hanna

Få in idéer till byggnation och ut-
formning av ett av de mest synliga 
kvarteren i kommunen och porten 
till Kronetorpstaden

2019-01-01
2020-03-31

Genomföra andra återställningen av 
schaktarbeten för fiber utförda un-
der 2017 och 2018

Ge fler burlövsbor tillgång till öppet 
stadsnät

2020-01-01
2020-12-31

Ta fram förslag på nytt näringslivs-
program för perioden 2021‒2024

Arbeta strategiskt för ett gott före-
tagsklimat och ett näringslivspro-
gram 

2020-01-01
2020-12-31

Driva projektet Tillväxtresan Att alla deltagande företag ska reali-
sera sina planerade tillväxtresor

2020-01-01
2020-05-31

Undersöka hur näringsliv kan möta 
unga entreprenörer i Burlövs kom-
mun kopplat till satsningen somma-
rentreprenörer

Ge Burlövs kommuns näringsliv kun-
skap kring hur vi kan möta fler unga 
i kommunen så att de får kunskap 
om och möjlighet att prova på att 
starta företag

2020-01-01
2020-11-30

Tillfälligt förstärka kapaciteten inom 
näringslivsarbetet

Ge företagen bättre service och vi-
dareutveckla framgångsrika verk-
samhetskoncept 

2020-01-01
2020-12-31

Implementera uppförandekod Införa större fokus på hållbar upp-
handling

2019-01-01
2020-12-31

Attraktiva 
Burlöv

Införa ett inköpsråd med förvalt-
ningsstöd

Planera och genomföra inköp och 
upphandling på ett effektivt och än-
damålsenligt sätt

2020-01-01
2020-12-31
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5 Vår budget

Belopp i fasta priset (tkr)
Bokslut 

2018
Prognos 

2019
Budget 

2019
Budget 

2020
+/- % 

2019/20

Verksamhetens nettokostnader 111 143 118 935 124 562 126 566 1,6

Varav

Nämnd-och styrelseverksamhet 4 139  5 070  3 931  3 996 1,7

Stöd till politiska parti  501  512  531  539 1,5

Revision  987  995  1 025  1 025 0

Övrig politisk verksamhet  5 109  4 575  5 375  5 015 -6,7

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring  3 828  4 437  2 494 1 058 -57,6

Näringslivsfrämjande åtgärder  244  365  390  390 0

Gator och vägar samt parkering  12 190  19 160  21 285 21 354 0,3

Parker  9 252  8 379  7 629  7 780 2,0

Miljö, hälsa och hållbar utveckling  86  140  160  160 0

Räddningstjänst  9 367  9 650  9 592  9 852 2,7

Totalförsvar och samhällsskydd  -519  -262  254  264 3,9

Kommersiell verksamhet  -2 142  -2 129  -2 098  - 2 244 7,0

Gemensamma lokaler  3 423  660  1 025  788 -23,1

Gemensamma verksamheter  64 678  67383  72 969 76 589 5,0

Summa nettokostnader 111 143 118 935 124 562 126 566 1,6
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6 Hur följer vi upp verksamheterna?
Vi följer upp ekonomi, verksamhet och mål löpnade under året i syfte att få svar på om vi gjort rätt sa-
ker för att nå våra mål. Uppföljningen är tänkt att göras för varje enhet så att det går att skapa en dia-
log kring den egna verksamhetens utveckling. Uppföljning mot ekonomi, mål och beslutad handlings-
plan ska stämmas av regelbundet. Tre gånger om året sammanställs en rapport som beskriver hur det 
ekonomiska resultatet ser ut. En gång om året beskrivs även hur verksamheternas resultat utvecklats 
under året genom att beskriva hur vi arbetat med våra aktiviteter för att nå nämndens mål. Under vå-
ren och hösten görs en avvikelseprognos på ekonomin medan det under halvårsskiftet görs ett mer 
omfattande bokslut på ekonomi och mål, finansiella som verksamhetsmässiga. När året är slut görs en 
förvaltningsberättelse för att stämma av resultatet med målen.

Tidpunkt Redovisning Vad stäms av

Januari–december Månadsvis avstämning Ingen rapport – avstämning mot ekonomi, 
mål och verksamhetsplan

Maj Uppföljningsrapport 1 – utfall janua-
ri‒mars samt helårsprognos

Innehåller en avvikelseprognos för ekono-
miskt resultat och kvalitet

September Uppföljningsrapport 2 inklusive delårsrap-
port – bokslut med prognos för perioden 
1 januari–30 juni

Innehåller ekonomiskt resultat, målupp-
fyllelse och kvalitet, bokslut per den 30 ju-
ni samt helårsprognos

November Uppföljningsrapport 3 – utfall januari-
‒september samt helårsprognos

Innehåller en avvikelseprognos för ekono-
miskt resultat och kvalitet

Januari Årsbokslut – med förvaltningsberättelse 
för perioden 1 januari–31 december

Innehåller ekonomiskt bokslut, måluppfyl-
lelse och kvalitetsredovisning
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LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2020 -2027 inkl. prognos 2019
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunledningsförvaltningen

3100 92 030 13 701 Inventarier 798,1 0,0 798,1 500,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
3310 92 030 13 702 Ekonomisystem 959,2 221,1 738,1 329,0 400,0 400,0 400,0
3300 92 030 13 601 Fordon, maskiner hela kommunen 2 945,4 0,0 2 945,4 0,0 1 000,0 1 000,0 945,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
3300 92 030 13 603 kommunal leasing 7 540,5 0,0 7 540,5 1 122,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
3100 92 030 13 707 Länsmansgatan 1 350,0 0,0 350,0 600,0
3710 92 030 13 705 IT-kompletteringar 6 090,6 0,0 6 090,6 1 300,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3720 21 540 13 302 Bredband Företagsbyn 2 000,0 2 727,1 -727,1 0,0
3720 21 540 13 302 Företagsbyn, inkomst 0,0 -200,0 200,0 0,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad 74 000,0 68 488,1 5 511,9 7 743,0
3720 21 540 13 303 Bredbandsutbyggnad, anslutningsavgifter 0,0 -11 981,0 11 981,0 -1 136,0
3710 92 030 13 705 Kommunens behov av nya brandväggar i samband med ökad internetkapacitet  (ingår i IT-komplettering)1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
3710 92 030 13 705 Trådlöst nätverk, (ingår i IT-komplettering) 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
3710 92 030 13 708 Ny host (hårdvara) för IT-systemen 200,0 0,0 200,0 0,0

summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 10 458,0 4 125,0 4 125,0 4 070,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0

Nya ej beslutade 
Tillfällig utökning investeringsbudget KLF 700,0
Utbyggnad fiber 4 450,0 4 250,0 4 500,0
Utbyggnad fiber, inkomst -775,0 -550,0 -500,0

summa 98 583,8 59 255,3 39 328,5 10 458,0 8 500,0 7 825,0 8 070,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0

KOMMUNSTYRELSEN - Kommunteknik och fastigheter

3800 24 900 13 305 Ombyggnad Repslagagatan 4 000,0 290,0 3 710,0 3 400,0
3800 24 900 13 326 Svenshögsvägen/Nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 2 479,0
3800 24 900 13 326 Medfinansiering Svenshögsvägen 0,0 0,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 19 625,8 13 574,2 2 500,0
3800 24 900 13 308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
3800 24 900 13 315 Asfaltering grusvägar (budget 2018-2020) 1 000,0 1 078,6 -78,6 0,0
3800 24 900 13 503 Gatukostnadsersättning Vallhusen -400,0
3800 24 900 13 310 Lommavägen utbyggnad 10 650,0 1 664,2 8 985,8 500,0 8 485,8
3800 24 900 13 311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 4,9 5 735,1
3800 24 900 13 311 Parkg och cykelv utm Sockervägen 6 290,0 4,9 6 285,1 86,0 2 000,0 1 114,0
3800 24 900 13 316 Gångfartsområde utmed Alnarpsvägen 6 540,0 53,6 6 486,4
3800 25 000 13 317 Åkarpsdamen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3
3800 24 900 13 318 Stationsvägen Bro utbyggnad 4 210,0 41,4 4 168,6 400,0 3 768,6
3800 24 900 13 319 Åkarpsstation omgivning utbyggnad 3 760,0 25,6 3 734,4
3800 24 900 13 320 Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,0 1,6 1 618,4 1 618,4
3800 24 900 13 321 Bullerskydd korsningen Stambanan/E6 960,0 250,2 709,8 709,8
3800 24 900 13 323 Breddn. Kulvert Sockervägen 5 575,0 2 882,1 2 692,9 2 700,0

Förvärv av Tågarp 16:72 (Briggen) 0,0 10 150,8
3800 24 900 13 314 Burlövs station stödmur 755,0 0,0 755,0 755,0
3800 24 900 13 314 Burlövs station Nedsänkning av Eons ledningar 225,0 0,0 225,0 225,0
3800 24 900 13 327 Belysningsätgärder Ligusterstigen 160,0 160,0

13 328 Övergångställe samt beslysning Lyckö äng 280,0 281,0
13 329 Belysningsätgärder 900,0 900,0

Övergånsställe & Busshållsplats  Lundavägen/kronetorp 1 500,0 0,0 1 500,0 1 300,0
3800 25 010 13 319 Lekplatsplanens genomförande 4 500,0 3 103,8 1 396,2 2 102,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2 31 900,0 39 743,7 -7 843,7 0,0
3700 81 030 20 001 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31 900,0 -213 346,9 181 446,9 0,0 -23 000,0 -17 000,0 -8 500,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, utgift 200,0
3700 81 030 20 002 Norr om Stora Bernstorps gård, inkomst -1 600,0 -1 600,0 -200,0
3700 81 030 13 402 Div markförs, utgift 200,0 62,1 137,9
3700 81 030 13 402 Div markförs, Inkomst -140,0 140,0 -14 156,5
3700 81 030 13 403 Förs.mark Södervångssk. Utgift 1 350,0
3700 81 030 20 003 Sege nya Industriområde, utgift 3 100,0 2 970,5 129,5 436,2 400,0
3700 81 030 20 003 Sege nya industriområde, inkomst -15 000,0 -17 901,2 2 901,2 -7 269,9
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats 19 260,0 10 168,1 9 091,9 4 500,0 4 500,0
3800 24 900 13 504 Kronetorp 1:1 Allm plats -18 650,0 -9 751,6 -8 898,4 -4 500,0 -4 500,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats utgift 13 392,0 14 749,2 -1 357,2 1 200,0
3800 24 900 13 505 Trädgårdsbyn, allm plats inkomst -13 392,0 -14 559,2 1 167,2 -1 200,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen 14 300,0 0,0 14 300,0 1 200,0 13 100,0
3800 24 900 13 324 Genomförande av detaljplan nr 252 och 253, utbyggnad Dalbyvägen inkomst 0,0 0,0 -720,0 -8 110,0
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LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2020 -2027 inkl. prognos 2019
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027

3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen utgift 820,0 133,2 686,8 500,0
3700 81 030 20 004 Burlöv 13:1 Mimosavägen inkomst -820,0 0,0 -820,0 -1 600,0
3900 91 010 12 213 Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 2 510,3 1 989,7 1 500,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd 1 754,9 1 628,9 126,0 126,0
3900 91 010 13 210 Skolor, yttremiljö 2 268,3 0,0 2 268,3 209,0
3900 91 010 13 207 Ny Badanläggning 29 400,0 10 500,8 18 899,2 10 000,0
3900 91 010 13 216 Kyla i Medborgarhuset 1 200,0 0,0 1 200,0 1 150,0
3900 91 010 13 217 Utbyte fönster Harakärsgården 4 700,0 0,0 4 700,0 3 400,0
3900 91 010 13 214 Skalskydd, etapp 3 1 500,0 0,0 1 500,0 1 558,0
3900 91 010 13 218 Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 25 010 13 309 Genomförande av antagen lekplatsplan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3800 24 900 13 325 Byte av gatubelysning till LED, 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0
3800 24 910 13 307 Genomförande av Rätt fart i Burlöv (utökning av tidigare beviljat anslag) 200,0 0,0 200,0 150,0
3900 91 010 13 219 Nytt larm utomhus på Kilvägen 350,0 0,0 350,0 0,0
3800 25 000 13 222 Avfallsupplag för bland annat kompost 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0
3900 91 010 13 223 Lillevångens paviljonger, ombyggnation till fsk 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Moduler till Tågarpsskolan 800,0 0,0 800,0 793,3
Kronetorpskola F-6 -projekterning 13 000,0 0,0 13 000,0 100,0 11 900,0 1 000,0

3900 91 010 13 709 Lådbilsbacke 250,0 0,0 250,0 230,0
3900 91 010 13 226 Grönebo fsk (Arlöv 6:22) 12 580,0 0,0 12 580,0 12 580,0

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,9 8 719,8 -6 412,8 -4 731,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nya ej beslutade 
Skalskydd, etapp 3 1 500,0 1 500,0
Staket vid skolor och förskolor 1 000,0 1 000,0
Byte av gatubelysning till LED, 1 500,0
Reklamskyltar, Burlövs kommun 800,0
Uppförande av ny badanläggning 150 000,0 150 000,0
Syllbyte harakärrs förskola 2 500,0
Asfaltering 1 500,0 500,0
Segevägen 350,0
Genomförande vattenplan 250,0 360,0
Utbyggnad kv Hanna 250,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0
Burlövs Centralstation 2 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0
Burlövs Centralstation, medfinansiering -1 000,0 -12 000,0 -12 000,0 -12 000,0
Pillevallen 3 000,0 2 000,0
Konetorp 1:1 etapp 2 1 000,0 14 000,0 15 000,0
Konetorp 1:1 etapp 2, medfinansiering -1 000,0 -14 000,0 -15 000,0
Säkra skolvägar 1 400,0 1 400,0 1 400,0
Säkra skolvägar, medfinansiering från TRV -700,0 -700,0 -700,0
Alnarpsvägen 1 000,0
Lagervägen detaljplan och vändplats 500,0
Lagervägen detaljplan och vändplats, markförsäljning -750,0
Åkarps station Staionsvägen 3 000,0 4 000,0
ICA-lager vid flansbjer, ökad trafik 22 000,0
ICA-lager vid flansbjer, ökad trafik, medfinansiering -22 000,0
GC-väg burlövsvägen/vallhusen 1 500,0
GC-väg burlövsvägen/vallhusen, medfinansiering -1 125,0
Byggnation Grönebo
GC-väg gränsvägen 500,0 4 000,0
NO-salar vårboskolan 800,0 12 000,0
Östragårdskolan 400 elever 85 000,0 85 000,0
Svanetorpskolan, omg skola till fsk 1 000,0 15 000,0 15 000,0
Humlemadskolan 8 000,0 75 000,0 75 000,0 3 000,0
Förskola vid Tågarpskolan 1 000,0 15 000,0 15 000,0
Utbyggnad av Tågarpskolan 750,0 15 000,0
F-6 kronetorp
F-6 kronetorp, infrastruktur 10 000,0
F-6 kronetorp, infrastruktur, medfinansiering -9 000,0
Pendlarparkeringar Burlöv station 3 000,0
Pendlarparkeringar Burlöv station, medfinansiering -1 500,0
Stationstorg öster om spåren 10 000,0 10 000,0
Stationstorg öster om spåren, medfinansiering -5 000,0 -5 000,0
Frasetti resp Coop 1 000,0 1 000,0
Frasetti resp Coop, medfinansiering -500,0 -500,0
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LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2020 -2027 inkl. prognos 2019
Totalt per objekt

Ansvar Verks Projekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos

tom 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027

GC-anpassning, Östra Burlövs Egnahem 3 000,0 3 000,0
Vägkoppling Flanstorpsvägen Hörakroksvägen 1 000,0
Vägkoppling Flanstorpsvägen Hörakroksvägen, medfinans -800,0
Större Trafikutredning Åkarp 500,0
Plantagen Åkarp 3 000,0 2 000,0
Plantagen Åkarp, medfinansiering -3 000,0 -2 000,0

summa 171 198,2 -149 412,9 320 471,1 31 085,9 170 419,8 180 162,2 30 778,6 40 200,0 60 500,0 179 000,0 160 000,0 3 000,0
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:698-049

§ 147
Antagande av reviderade riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning 
av investeringar i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning av inve-
steringar i Burlövs kommun, samt

att därmed upphäva tidigare investeringsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 31 oktober 2016.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde den 31 oktober 2016, § 142, investeringsprocess för Burlövs kommun 
(KS/2016:813-043). Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till förenklad och förtydligad 
investeringsprocess.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Förslag till rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-07

1/1

DIARIENUMMER

KS/2019:698

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Boris Blumenfeld 
Telefon: 040-625 61 63 
E-post: boris.blumenfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av investeringsprocess

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde den 31 oktober 2016, § 142, investeringsprocess för Burlövs kom-
mun (KS/2016:813-043). Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till förenklad och 
förtydligad investeringsprocess.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa i ärendet redovisat förslag till investeringsprocess, samt

att därmed upphäva tidigare investeringsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 31 oktober 
2016.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Boris Blumenfeld

Ekonomichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Förslag till rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen: ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen och kommunteknik
Samtliga nämnder
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1/13
DIARIENUMMER
KS/2019:698-049 

Riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar i Burlövs kommun
Antagna av kommunstyrelsen åååå-mm-dd, § xx

Inledning
Investeringar utgör en av grunderna för att Burlövs kommun ska kunna bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Investeringar påverkar kommunens övergripande planering, rutiner och politiska be-
slut. De kräver mycket kapital och påverkar driftskostnaderna flera år framåt i tiden. Därför är det 
viktigt att se kommunens investeringar i ett större sammanhang och koppla dem till hur Burlövs 
kommun väljer att utforma verksamheterna i framtiden. 

Riktlinjerna i detta dokument tillsammans med lagen om kommunal redovisning och rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i 
kommunen. 

Sammanfattning och begrepp

Beslut om att genomföra en investering fattas av kommunfullmäktige (KF) genom att anslag bevil-
jas för kommande års budget eller, undantagsvis, som tilläggsanslag under året. Innan en investe-
ring kan påbörjas måste ett särskilt igångsättningstillstånd beviljas om investeringen överstiger ett 
belopp på 1,5 mnkr.

Budgeten innehåller en investeringsplan över fyra år.1 I planen framgår de beslutade investerings-
projekt där anslag beviljats samt de investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planera-
de men ej beslutade projekt”. För dessa projekt måste fullmäktige ta ett slutgiltigt beslut och bevil-
ja anslag innan projekten får genomföras.

Inför budgetarbetet ska en långsiktig investeringsplan (8 år) tas fram. Den används som underlag 
för beslut om ramar och anvisningar för det kommande budgetarbetet. Planen presenteras för 
fullmäktige i samband med de tekniska ramarna i början av året och revideras efter att fullmäktige 
fastställt budgeten i juni.

Den långsiktiga investeringsplanen baseras på nämnderna förväntade behov. Varje projekt som 
nämnden lyfter ska baseras på ett framtaget beslutsunderlag2. Dessa ska bland annat grundas på 
en lokalförsörjningsplan3 för nämndens verksamhet. Kommunens lokalgrupp bereder förslagen och 
tar fram en långsiktig investeringsplan för hela kommunen. 

I arbetet med investeringsplanen måste hänsyn tas till aktuella detaljplaner. Detaljplaner upprättas 
enligt plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande dokument. En detaljplan reglerar vad 
som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som 
gator, vägar, torg och parker ska placeras samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis 

1 Innevarande år inklusive kommande budgetår med flerårsplan
2 Se bilaga 2, Beslutsunderlag och investeringskalkyl
3 Respektive nämnd ska ha en lokalförsörjningsplan som varje år revideras utifrån fullmäktiges fastställda 
befolkningsprognos.
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bostäder, skola, industri eller handel. En detaljplan innehåller dessutom ofta regler för utformning 
av byggnader, samt ibland även regler för bevarande, rivningsförbud, vegetation och markytans 
utformning.

Investeringsprocessen
Investeringsprocessen i Burlövs kommun ska bygga på långsiktighet och demografiska faktorer. För 
att tillgodose kommunens verksamheter med infrastruktur och lokalbehov är det viktigt att känna 
till de framtida investeringsbehoven i ett tidigt skede. I januari varje år presenteras en långsiktig re-
viderad investeringsplan för de förtroendevalda, där behovet av om-, till och nybyggnation beaktas. 
Den långsiktiga investeringsplanen ligger i sin tur till grund för investeringsbeslut i kommande års 
budget med flerårsplan. I nedanstående schema tydliggörs investeringsprocessen för Burlövs kom-
mun.

Månad Arbete Beslut

Januari Den långsiktiga investeringsplanen som ligger 
till grund för det nya budgetårets investe-
ringskalkyl presenteras för kommunstyrel-
sens arbetsutskott (KSAU)

Februari 1. Föregående års investeringsredovisning 
är klar.

2. Nämnderna reviderar sin lokalförsörj-
ningsplan utifrån ny befolkningsprognos.

3. Investeringsäskanden prioriteras och 
investeringskalkyler tas fram.

Fullmäktige informeras om kommunens priori-
terade långsiktiga investeringsplan.

Mars Nämndernas lokalförsörjningsplan och investe-
ringsförslag är klara.

April 1. Lokalgruppen bereder investeringarna 
utifrån nämndernas förslag.

2. Budgetkonferens med diskussion kring 
nämndernas investeringsäskanden uti-
från påverkan på mål och ramar

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder inve-
steringar och beslutar om prioriteringar.

Maj Samverkan (MBL-förhandling) Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och 
kommunstyrelsen beslutar om förslag till inve-
steringsbudget.

Juni Fullmäktige fastställer investeringsbudget.

Juli Anvisningar för verksamhetsplan och intern-
budget skickas till nämnderna.

Augusti

September

1. Planering inför genomförande av inve-
steringar utifrån beslutad investerings-
budget kommande år

2. Arbete med investeringar ur ett långsik-
tigt perspektiv. Som underlag ska nämn-
derna utgå från sina interna lokalförsörj-
ningsplaner.
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Månad Arbete Beslut

Oktober Nämndsseminarier kring nästkommande års 
investeringar utifrån omvärld – förarbete till 
kommande års budgetprocess och komman-
de strategiseminarium i januari

Nämnder/kommunstyrelsens arbetsutskott:
1. redovisning av nämndernas investerings-

plan utifrån uppföljningsunderlag baserat 
på vårens underlag eller omvärldsföränd-
ringar

2. beslut om långsiktig investeringsplan se-
nast den 31 oktober.

November Fullmäktige beslutar:
Ventil – fullmäktige beslutar om särskilda inve-
steringar/satsningar alternativt revideringar 
utifrån beslut i juni (tar hänsyn till konjunktur, 
höstpropositionen etc.)

Ansvar 
Ansvaret för kommunens investeringar varierar beroende på vilka investeringar det handlar om. 
När det gäller investeringar i verksamhetslokaler är det nämnden som ansvarar för att identifiera 
investeringsbehovet för respektive verksamhet. Vid investeringar i verksamhetslokaler ska förhyr-
ning av lokaler från extern part likställas med en kommunal investering. 

Det är viktigt med en tydlig arbetsfördelning mellan beställare och utförare. Tjänstemän i berörd 
förvaltning lyfter behovet till sin nämnd. Ett behov ska alltid stämmas av mot gällande lokalförsörj-
ningsplan. När nämnden fastställt behovet och tagit beslut är det kommunstyrelsens förvaltning, 
genom fastighetsavdelningen, som ansvarar för budgetering, genomförande och förvaltning.4

Utredningskostnader ska bekostas av den nämnd som initierar behovet om inte utredningen föran-
letts av beslut i fullmäktige. I dessa fall finns ett särskilt anslag hos kommunstyrelsen som nämnden 
kan ansöka om medel från. 

Nämnden 

Nämndernas uppgift är att årligen besluta om/ansvara för: 

1. en lokalförsörjningsplan alternativt en plan för infrastrukturutbyggnad där nämndens behov de 
närmsta 8 åren framgår – planen ska vara baserad på aktuell befolkningsprognos fastställd av 
fullmäktige 

2. en långsiktig investeringsplan som sträcker sig 8 år framåt i tiden – lokalförsörjningsplanen och 
planen för infrastrukturutbyggnad är grunden för detta arbete

3. ett beslutsunderlag5 för de investeringar som ska äskas i aktuell budgetprocess
4. att följa upp samtliga beviljade investeringar och återrapportera dessa i samband med ekono-

miska uppföljningar
5. att slutredovisning görs enligt anvisningar i dessa riktlinjer.6 

4 Se bilaga 1 – Arbetsfördelning mellan beställare och utförare vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad
5 Se bilaga 2 – Beslutsunderlag och investeringskalkyl
6 Se bilaga 3 – Slutredovisning av projekt
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Lokalgruppen 

Lokalgruppen består av kommunens förvaltningschefer, kommundirektör, fastighetschef och eko-
nomichef. Vid behov deltar även planchef och kultur- och fritidschef. Lokalgruppens perspektiv ska 
vara såväl långsiktigt som kortsiktigt. Målsättningen med lokalgruppens arbete är att underlätta för 
politiska prioriteringar och leda till utredningsuppdrag i det fall en investering är prioriterad.

Lokalgruppens uppgift är att: 

1. ansvara och bereda lokalförsörjningen i kommunen samt stötta kommundirektören i olika inve-
steringsärenden som ska beredas för beslut

2. driva frågan kring nyttjande av lokalresurserna, dvs. ständigt ompröva nyttjandet av de befintli-
ga lokalerna i kommunerna

3. samordna de projekt som ska lyftas fram och som ska ingå i kommunens långsiktiga investe-
ringsplan. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens uppgift är att: 

1. ge förslag på en investeringsram för aktuell budgetperiod
2. bereda och prioritera nämndernas investeringsäskanden – investeringar som anses angelägna 

men som inte ryms inom investeringsramen flyttas fram i tiden. 

Kommunfullmäktiges uppgift är att: 

1. besluta om investeringsbudget för aktuellt budgetår.

Riktlinjer för investeringar 
Framställan om investering 

Nämnden ska ta fram ett investeringsunderlag som presenteras i kommunstyrelsen och fullmäktige 
för beslut inför kommande budget. Framställan om investering ska alltid innehålla flera handlingsal-
ternativ när den går upp för beslut. Politiska prioriteringar görs utifrån fastställda mål, riktlinjer och 
investeringsram. 

Samtliga nya investeringar specificeras per projekt i budgeten som ett ettårigt anslag. Undantag 
finns för större fleråriga projekt som har ett start- och slutdatum. 

Löpande återkommande investeringar, exempelvis inventarieanskaffning, hanteras som ett årligt 
återkommande anslag för respektive nämnd. Det innebär att nämnden inte behöver precisera ni-
vån på anslaget. 

I budgetdokumentet anges ett antal projekt under rubriken planerade men ej beslutade investe-
ringar7. För dessa projekt krävs ett beslut i fullmäktige med tilläggsanslag för att de ska få genomfö-
ras. Detta är projekt som av olika anledningar inte är färdigberedda eller är beloppsmässigt mycket 
omfattande. Orsaken till det är att undvika förhastade beslut. Under året ska dessa projekt lyftas 
upp för beslut i fullmäktige om de är aktuella för genomförande. 

För att undvika att investeringar flyttas fram i tiden ska det i investeringsunderlaget framgå när i 
tiden investeringen ska vara klar. Projekt som inte tros påbörjas aktuellt budgetår ska inte upp till 

7 Handläggande tjänsteman har ansvar för att ett projekt är tillräckligt utrett.
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beslut utan ska läggas i den långsiktiga planen. Projekt som inte genomförs aktuellt år ska omprö-
vas i nästa budget. En investering ska inte per automatik kunna flyttas fram, utan behovet ska om-
prövas varje år. Detta gäller dock inte projekt som sträcker sig över flera år, exempelvis en bygg-
nad. 

Igångsättningstillstånd 

En investering kan påbörjas under aktuellt budgetår om det finns ett beslut om anslag i fullmäktige. 
Ett särskilt igångsättningstillstånd krävs för investeringsprojekt med en total utgift över 1,5 mnkr. 
Tillstånd krävs även för hyres- och leasingavtal när totalkostnaden överstiger 1,0 mnkr över hela 
hyresperioden. Syftet är att klargöra att det finns anslag för projekten, att kostnaden ryms inom 
angivet anslag, att ekonomiavdelningen får in underlag för sin likviditetsplanering samt att upp-
handling sker på ett korrekt sätt. 

Ett igångsättningsbeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande och beslutet ska baseras på en 
ansökan från ansvarig nämnd/förvaltning där bland annat planeringsläge, utgiftskalkyl, inkomna 
anbud och anslagna medel framgår. Ett igångsättningstillstånd skall sökas först efter att kostnader-
na är kända för investeringen, dvs. lämpligen efter det att en anbudsförfrågan gjorts. 

Ekonomiavdelningen har till uppgift att granska ansökan och lämna rekommendation till beslut. Om 
ansökan inte uppfyller kraven beviljas ej tillstånd. Nämnden får då komplettera eller lämna förslag 
om korrigering för beslut i fullmäktige. Följande bild beskriver processen: 

Flödesschema igångsättningstillstånd

Omdisponering av anslag 

I det fall det finns ett behov av mindre investeringar men där anslag saknas har nämnden möjlighet 
att omdisponera medel för bland annat inventarieanskaffningar från driftsbudgeten till investe-
ringsbudgeten.

Önskar en nämnd permanent utöka ramen för de löpande investeringsanslagen ska nämnden före-
slå en omdisponering av anslag från drift till investering enligt gällande rutin.8

8 KS/2018:699 – Rutin för omdisponering av driftsmedel till investeringar
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Inköp av fordon/leasing 

Det finns ett särskilt kommungemensamt anslag avsatt för inköp av fordon och leasing som nämn-
derna kan ansöka från. Det krävs ett särskilt igångsättningstillstånd för att ta del av dessa medel. 
Ansökan ställs till ekonomichef och samma underlag som för övriga investeringar ska användas.9 

Externa lokaler 

Det är kommunstyrelsen via fastighetsavdelningen som ansvarar för anskaffning av externa lokaler. 
Övriga nämnder har inte befogenhet att teckna hyresavtal för lokaler med externa fastighetsägare. 
I de fall lokalbehov tillgodoses genom extern förhyrning ska berörd nämnd göra en beställning till 
fastighetsavdelningen. Beställande nämnd ansvarar för att eventuella hyresökningar täcks inom 
nämndens budgetansvar. Nämnden ska behandla tillkommande driftskostnader på samma sätt 
som ny-, till-, eller ombyggnation ska beslutas avseende kommunala fastigheter. Det innebär att 
nya externa hyresavtal med ett värde överstigande 1,0 mnkr, beräknat för hela hyresperioden, ska 
beslutas av fullmäktige om inte nämnden har för avsikt att själv finansiera kostnadsökningen. 

Uppföljning 

Investeringsprojekt beslutade av fullmäktige ska följas upp regelbundet. Respektive nämnd har ett 
självständigt ansvar för verksamhetens ekonomi och är skyldig att göra uppföljning med så täta 
intervaller som krävs för att ha en god kontroll. Det innebär att nämnden ska fastställa former för 
en kontinuerlig uppföljning. 

Kommungemensamma uppföljningar av investeringsprojekt sker i tre uppföljningsrapporter samt i 
årsredovisningen. I dessa rapporter redovisar nämnderna genomförandet för samtliga investerings-
projekt, dvs. det som är utfört och det som planeras genomföras under aktuellt år. 

Om prognosen visar att totalutgiften för ett projekt befaras överskridas ska orsakerna till detta 
redovisas i rapporten. Utöver det ska tilläggsanslag begäras och nytt beslut tas i fullmäktige. I vissa 
fall upptäcks ett sådant överskridande först i samband med att projekten genomförs. I sådana fall 
får det bedömas om projekten kan avbrytas utan ekonomiska eller verksamhetsmässiga negativa 
konsekvenser. Kan så ske ska nytt fullmäktigebeslut avvaktas. Är projekten under genomförande 
kan detta dock sällan göras. 

Om projektet inte är påbörjat, eller det finns möjlighet att påverka utgiften, ska även det kommen-
teras och en framställning om tilläggsanslag göras och nytt beslut tas i fullmäktige. På så sätt får 
fullmäktige möjlighet att ta ställning till de nya förutsättningarna. 

Vid större investeringsprojekt ska verkställande förvaltning utse en projektledare samt ta fram en 
projektplan med löpande uppföljning för ekonomi och genomförande. En återrapportering ska 
göras med jämna mellanrum till lokalgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid dessa upp-
följningstillfällen ska projektledaren besvara frågor dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, dels 
utifrån ett genomförandeperspektiv. Utöver det ska projektledaren under projektets löptid lämna 
uppgifter kring beräknade utbetalningar till ekonomiavdelningen som underlag för kommunens 
likviditetsplanering. Detta görs i samband med föreslagna uppföljningsperioder i projektet samt i 
samband med kommunövergripande uppföljningstillfällen och bokslut. 

I årsredovisningen görs redovisning av investeringsprojekten. Då ska avvikelser mot anslaget redo-
visas. På denna basis beslutar sedan fullmäktige om ansvarsfrihet för nämnden. 

9 Se bilaga 2 – Beslutsunderlag och investeringskalkyl
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Varje gång ett projekt avslutas ska en slutredovisning10 göras där avstämning görs mot anslag, öns-
kad effekt och måluppfyllelse samt en sammanställning med lärdomar från projektet. Slutredovis-
ningen ska innehålla svar på följande frågor: 

 Har investeringens syfte och mål uppnåtts? 
 Har några avvikelser inträffat i förhållande till kalkylen/budgeten? 
 Har tidplanen hållit? 
 Om avvikelser skett, vilka är orsakerna? 
 Vilka lärdomar och erfarenheter kan man dra av investeringsprojektet? 

10 Se bilaga 3 – Slutredovisning av projekt

Dokumenttyp Riktlinjer
Dokumentnamn Riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar i Burlövs kommun
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:698-049
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik Ersätter investeringsprocess för Burlövs kommun, antagen av kommunstyrelsen 2016-10-31, § 142 

(KS/2016:813-043)
Dokumentansvarig Ekonomichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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Bilaga 1 – Arbetsfördelning mellan beställare och utförare 
vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad
TJÄNSTEMÄN FÖRTROENDEVALDA

STEG 1: BEHOVSANALYS

Behov uppstår och behovsunderlag tas fram innehållan-
de:
 tydlig specifikation (t.ex. antal avdelningar och plat-

ser
 uppskattade kalkyler för kr/m2, vilka görs i samråd 

med fastighetsavdelningen.

Nämnden tar ställning till behovsunderlaget och 
beslutar om fortsatt utredning. Eventuella direktiv 
ska nämnden ta ställning till. Nämnden ska dock 
inte ännu ta ställning till hur eller vad som ska 
göras.

Behovsunderlaget skickas till fastighetschef som sam-
manställer ett utkast. 

Fastighetschefen gör följande:
 sammanställer en långsiktig investeringsplan med 

underlag från samtliga nämnder
 sammankallar lokalgruppen som prioriterar försla-

gen och skapar en aktuell bild av behovet.
 Lokalgruppen, genom fastighetschefen, utreder oli-

ka alternativ för nya lokaler.

Fullmäktige informeras om den långsiktiga inve-
steringsplanen, vilken är inriktningen i det framti-
da investeringsarbetet.

Fastighetschefen initierar en beställning till planerings-
avdelningen om behov av nybygge uppstår.

Planeringsavdelningen påbörjar ett arbete för att identi-
fiera lämpliga platser utifrån det långsiktiga investe-
ringsbehovet. Vid större projekt som kräver utökade 
utredningsresurser måste ett ärende lyftas för politiskt 
beslut.

STEG 2: STARTSKEDE

Beställaren aktualiserar projektet och tillsätter en styr-
grupp. Berörd nämnds förvaltningschef, (sammankallan-
de), verksamhetsansvarig, fastighetschef och tilltänkt 
projektledare diskuterar förutsättningarna. Område 
miljö deltar vid behov.
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Information och diskussion i lokalgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om 
aktuellt investeringsprojekt innan nämnden tar 
beslut.

Förvaltningen bereder ärendet och en plan för genom-
förandet av projektet tas fram. Som underlag kan an-
vändas tidigare överenskommelse vid nybyggnadsfrå-
gor.11

Nämnden fattar beslut om att en förstudie ska 
göras. I de fall fullmäktige har initierat en utred-
ning kopplat till detaljplanearbetet ska nämnden 
ansöka om medel från kommunstyrelsens särskil-
da anslag för utredningar.

STEG 3: PROGRAMBESKRIVNING

Fullmäktige beslutar om medelstilldelning för 
programbeskrivning.

 Fastighetschefen anlitar konsult i dialog med be-
ställare för att ta fram lokalprogram och skisser. 
Fastighetschefen äger frågan och flera alternativ 
ska belysas.

 Projektledare sammankallar styrgrupp och central 
säkerhetsfunktion.

 Verksamhetsansvarig bildar referensgrupp med 
lämpliga personer. Skyddsombud och fackliga orga-
nisationer deltar.

 Verksamhetsansvarig bildar intressegrupp med t.ex. 
föräldrar, elevråd eller idrottsförening.

MBL-information och förhandlingar genomförs. Lokalprogram, skisser och kostnadsbedömning 
föreläggs kommunstyrelsen och berörd nämnd. 
Nämnd ansöker om medel genom att lägga in 
ärendet i budgetäskanden.

Detaljplan vinner laga kraft (1–2 år efter start).

Fullmäktige beslutar om årsbudget och därmed 
anslag för byggnation. I undantagsfall fattas beslut 
om tilläggsanslag under innevarande år.

11 BUN/2008:113 – Rutiner vid ny- och ombyggnation
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Bilaga 2 – Beslutsunderlag och investeringskalkyl 
För samtliga investeringsprojekt ska ett skriftligt beslutsunderlag och investeringskalkyl bifogas 
nämndens investeringsäskande. I den ska framgå varför investeringen är aktuell samt beräknade 
utbetalningar för samtliga år som projektet omfattar. Även framtida driftskostnader ska framgå i 
kalkylen och informationen ska lämnas till beställande nämnd. 

Investeringarna kvalificeras som nödvändiga investeringar eller varumärkeshöjande investeringar. 
För att avgöra om det är en nödvändig eller varumärkeshöjande investering ska samtliga investe-
ringsunderlag utvärderas utifrån en konsekvens- och väsentlighetsanalys. I utvärderingen ska en 
koppling mellan befolkningsprognosen, vision, mål och investeringen tydliggöras. Detta görs med 
hjälp av nämndens lokalförsörjningsplan. Det innebär att varje nämnd ansvarar för sina framtida 
lokalbehov. 

I underlaget som följer med investeringen ska nämnderna föreslå lokalinförskaffning12. Det är fas-
tighetsavdelningen som ska identifiera olika lösningar för lokalinförskaffning inom förskola, skola 
och LSS-boende m.m. Verksamheterna ska beskriva innehållet, exempelvis pedagogik, medan fas-
tighetsavdelningen ansvarar för ytbeklädnad och ljusinsläpp m.m. 

12 Gäller inte för investeringar kopplade till detaljplaner.
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Bilaga 3 – Beslutsunderlag och investeringskalkyl

Upprättad datum: Beställande nämnd:

Beräknad start13: Tid för återrapport14:

Bakgrund och syfte med investering
Ändamål Anledning Typ

Varför ska investeringen gö-
ras?

☐ Nödvändig
☐ Varumärkeshöjande

☐ Volymförändring
☐ Ersättningsinvestering
☐ Lagstiftning
☐ Effektivisering
☐ Miljöeffekt
☐ Övrigt

☐ Nyinvestering
☐ Reinvestering

Målet för projektet (beskriv 
även koppling till fullmäktiges 
övergripande mål)
Vilka förutsättningar bygger 
investeringen på?15

Investeringens påverkan på 
organisation och personal

Beskrivning av handlingsalternativ och konsekvensbeskrivning
Rang Alternativ Motivera

1
2

Vad innebär alternativen? 
(Observera att det alltid ska 
finnas flera alternativ.) Rang-
ordna och motivera förslagen. 3
Vad skiljer de olika alternativen 
åt?
Vilka är de mätbara och icke 
mätbara konsekvenserna av de 
olika alternativen? Vad händer 
om inget av investeringsalter-
nativen genomförs?

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rang Alternativ Motivera

1
2

Uppskattad totalkostnad för de 
olika investeringsalternativen

3

13 När processen beräknas påbörjas
14 När projektet beräknas avlutas
15 T.ex. befolkningsutveckling, demografi, förändringar i lagstiftning, miljöeffekter
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Investeringsplan (tkr) – Alternativ 1
År Totalt anslag 20xx 20xx 20xx 20xx
Inkomster (+)
Investeringsbidrag
Övrig medfinansiering
Summa
Utgifter (-)
Projektering
Produktion/anskaffning
Summa
Nettoinvestering (-/+)

Driftsplan (tkr) – Alternativ 1
År Totalt anslag 20xx 20xx 20xx 20xx
Inkomster (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
Summa
Utgifter (-)
Personal
Lokaler
Kapitalkostnader
Övrigt
Summa
Nettoinvestering (-/+)

Förslag till beslut: Beskriv det nya investeringsanslaget och behov av ökat driftsanslag. Om finansie-
ring sker via bidrag, taxor eller avgifter ska det framgå.

Notera att samtliga ovanstående områden ska vara ifyllda för att beslutsunderlaget ska vara fullständigt.

92



13/13
DIARIENUMMER
KS/2019:698-049 

Bilaga 3 – Slutredovisning av projekt

Nämnd/förvaltning

Ansvarig handläggare

Projekt

Startdatum År Månad

Slutdatum År Månad

Investering tagen i bruk År Månad

Investeringsutgifter (tkr) Budget Redovisat Avvikelse

Investeringsinkomster (tkr) Kalkyl Redovisat Avvikelse

Totalt

Har investeringens syfte och mål uppnåtts? – Motivera

Har några avvikelser inträffat i förhållande till förkalkylen/budgeten? – Motivera

Har projektet genomförts inom utsatt tidplan? – Motivera

Vilka lärdomar och erfarenheter går att dra utifrån slutredovisat investeringsprojekt? – Motivera
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:608-007

§ 150
Antagande av internkontrollplan 2020 ‒ kommungemensamma kontrollmoment

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta plan för intern kontroll 2020, kommungemensamma moment, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen fastställa en internkontrollplan enligt reglementet för intern kontroll i Burlövs 
kommun. Det görs varje år en bedömning av vilka kommungemensamma processer som behöver grans-
kas och följas upp. Sedan är det kommunstyrelsen som en gång varje år fastställer dem i en intern kon-
trollplan. 

Planen ska beskriva vilken metod som ska användas, hur ofta uppföljningen ska göras och vilken funktion 
som är ansvarig för uppföljning av respektive kontrollmoment under året samt vilken funktion som ska 
vara mottagare av rapporten.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2020 avseende 
kommungemensamma kontrollmoment.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Bilaga 1 Förslag till plan för intern kontroll 2020 – kommungemensamma moment
Bilaga 2 Riskanalys (Minnesanteckningar från arbetsmöte 2019-08-29)
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-09-06

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:608-007

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

Kommunstyrelsen 

Antagande av internkontrollplan 2020 ‒ 
kommungemensamma kontrollmoment
Sammanfattning
Varje nämnd ska årligen fastställa en internkontrollplan enligt reglementet för intern kontroll i 
Burlövs kommun. Det görs varje år en bedömning av vilka kommungemensamma processer som 
behöver granskas och följas upp. Sedan är det kommunstyrelsen som en gång varje år fastställer 
dem i en intern kontrollplan. 

Planen ska beskriva vilken metod som ska användas, hur ofta uppföljningen ska göras och vilken 
funktion som är ansvarig för uppföljning av respektive kontrollmoment under året samt vilken 
funktion som ska vara mottagare av rapporten.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2020 avseen-
de kommungemensamma processer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta plan för intern kontroll 2020, kommungemensamma moment, 
enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
Förslaget är att tre kommungemensamma processer granskas under år 2020 
Enligt riskanalysen som gjorts är det tre kommungemensamma processer som bör granskas 
under år 2020. Förslagen arbetades fram i en workshop där kommundirektör och samtliga 
avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen medverkade.

Förslaget är att granska följande tre processer: 

1. Kommunens riktlinjer för service 
2. Introduktion av nyanställda
3. Rekryteringsprocessen.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef

Handläggare
Vid handläggning av ärendet har kommundirektör Lars-Åkes Ståhl, ekonomichef Boris Blumenfeld, kansli-
chef Charlotta Wemme Delin, kommunikationschef Elisabeth Marcusson, personalchef Malin Fajersson, 
lönechef Annika Fransson Behm, fastighetschef Johan Sjöberg, samhällsbyggnadschef Julia Branting och 
tf. planchef Bengt Gullstrand deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Bilaga 1 Förslag till plan för intern kontroll 2020 – kommungemensamma moment
Bilaga 2 Riskanalys (Minnesanteckningar från arbetsmöte 2019-08-29)

Beslut i ärendet delges
Samtliga nämnder och samtliga kontrollansvariga
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DIARIENUMMER

KS/2019:608 

Internkontrollplan 2020 – kommungemensamma moment
Antagen av kommunstyrelsen 2019-xx-xx, § xx

Nr. Process/
rutin 

Risk Kontrollmoment Metod Kontrollansvar Tidpunkt/
frekvens

Rapportering till

1. Kommunens 
riktlinjer för service

Sannolikhet: 4 
Konsekvens: 3

12 Tillgänglighet vid vidarekoppling av samtal 
från medborgarservice

Extra mätning i hela kommunen av antalet/ 
andelen samtal som når fram till en handläggare

Kommunikations-
chef

En gång per år i 
samband med 
UR2

Kommun-
direktör

2. Introduktion av 
nyanställda 

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 3

9 Att samtliga nyanställda under året erhållit 
introduktionsutbildning

Utdrag av listor på samtliga personer som 
nyanställts under 2020. Dessa kontrolleras mot 
deltagarlistor från innevarande års 
introduktionstillfällen

Personalchef En gång per år i 
samband med 
UR3

Kommun-
direktör

3. Rekryterings-
processen

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 3

9 Att personer som tillsvidareanställs innehar 
giltig yrkeslegitimation i de yrken där sådan 
fordras

Avstämning i respektive verksamhet om kontroll 
av yrkeslegitimation görs hos utfärdande 
myndighet innan en person tillsvidareanställs

Vid fler än tio nyanställda kontrolleras 10 % av 
det totala antalet nyanställningar. Vid färre 
kontrolleras 100 % av nyanställningarna.

Personalchef En gång per år i 
samband med 
UR2

Respektive 
förvaltningschef
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MINNESANTECKNINGAR

DATUM

2019-09-09 

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:608-007 

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

Mötesanteckning internkontroll 2020 
kommungemensamma kontrollmoment inklusive 
riskmatris
Mötesdatum: 2019-08-29

Plats: Stora sessionssalen
Deltagare: Lars-Åke Ståhl, Bengt Gullstrand, Annika Fransson Behm, Charlotta Wemme 

Delin, Julia Branting, Boris Blumenfeld, Elisabeth Marcusson, Johan Sjöberg och 
Malin Fajersson

Arbetsmöte för framtagande av 2020 års internkontrollplan – 
kommungemensamma kontrollmoment inklusive riskmatris 
Under arbetsmötet identifierades ett flertal kontrollpunkter utifrån kommungemensamma pro-
cesser. 

Arbetet med intern kontroll bör prioritera områden där det finns risker för fel med stora konse-
kvenser. För att göra en samlad bedömning görs en uppskattning utifrån två faktorer som ut-
görs av konsekvenser och sannolikhet vilka graderas på en skala från 1‒4 enligt följande:

Förslaget på internkontrollplan kommungemensamma moment för 2020 
arbetades fram enligt följande metod:
1. Deltagare analyserade händelser som kan påverka de arbetsprocesser som förekommer. 
2. Händelserna skattades därefter med hänsyn till en konsekvens- och sannolikhetsbedöm-

ning.
3. Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen fördes momenten in i riskmatrisen.
4. Riskmatrisen utgjorde underlag för att ta fram en nettolista över kontrollaktiviteter. 

Nedanstående faktorer utgjorde grunden för konsekvens- och 
sannolikhetsbedömningen: 
 Områdets ekonomiska betydelse
 Transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet
 Den omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar
 I vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- 

och kvalitetskrav, oh hur dessa följs upp.
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Tabellen förklarar begreppen sannolikhet och konsekvens och hur 
respektive värde ska tolkas

Sannolikheten och konsekvensen värderas var för sig på en skala 1 (låg)– 4 (hög). Därefter 
multipliceras de per risk för att få fram ett riskvärde (1–16). Summan benämns som riskkoeffici-
enten. Riskkoefficienten (1–4 låg, 6-8 medel, 9–16 hög) för respektive rutin/process, placeras 
därefter in i riskmatrisen som utgör underlag för om kontrollmomentet ska tas med i internkon-
trollplanen eller inte.

Sannolikhet Konsekvens

1 = Osannolikt

Praktiskt taget obefintlig risk

1 = Försumbar 

Möjlig påverkan på verksamheten

2 = Mindre sannolikhet 

Inträffar sannolikt inte under normala 
omständigheter, i vart fall inte frekvent

2 = Lindrig 

Konsekvensen är inte försumbar men kan 
hanteras i det löpande arbetet

3 = Stor sannolikhet 

Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte 
särskilt frekvent

3 = Allvarlig 

Allvarliga störningar i verksamheten som kan 
påverka vårt anseende

4 = Mycket stor sannolikhet 

Inte så mycket om det inträffar utan när och 
i vilken omfattning

4 = Mycket allvarlig 

Omfattande konsekvenser för verksamheten
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Riskanalysmatris

1-4 Inget agerande krävs. Riskerna accepteras.
6-8 rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delas riskerna med annan part (exem-
pelvis försäkringslösning).
Processen dokumenteras och bör följas upp för ny väsentlighetsanalys längre fram.

9-12 Rutinen/processen ska tas med i intern kontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och/el-
ler utbildning av 
personalen. Riskerna reduceras.

16 Direkt åtgärd krävs.

Risk-koeffici-
ent
1-4 Låg
6-8 Medel
9-16 Hög
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Bruttolista på kontrollområdena som identifierades på arbetsmötet

Sam
man
fatta

nde kommentarer
De tre processer som fick en hög riskoefficient har tagits med i årets internkontrollplan. Hög 
riskoefficient innebär 9‒16 på bruttolistan, (bilaga 1).

Anteckningar förda av

Ann-Christin Hellström 
Utredare

Nr Process, rutin Risk

1 Framtagande av statistik (befolkningsstatistik) 3 x 2 = 6

2 Framtagande av statistik – återvinning av hushållsavfall 4 x 1 =4

3 Tillgänglighet för medborgare ‒ Kommunens riktlinjer för service följs inte 4 x 3 = 12

4 Haveri av IT-system kopplat till löneverksamhet 2 x 4 = 8

5 KS uppsikt över kommunkoncernen 2 x 2 = 4

6 Tillsyn och revisioner av kommunens fastigheter 4 x 1 = 4

7 Introduktion av nyanställda i verksamheten 3 x 3 = 9

8 Anställningsprocess ‒ Kontroll av yrkeslegitimationer vid anställning 3 x 3 = 9
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KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:561-003

§ 151
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens reglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90, i enlighet med utbildnings- och kultur-
nämndens i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs 
kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar reglementet 
genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårds-
lagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid konsta-
teras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet med nämn-
dens beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, antaget 
av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-09-06

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:561-003

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

Kommunstyrelsen 

Revidering av utbildnings- och kulturnämndens 
reglemente

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i 
Burlövs kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar 
reglementet genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt 
hälso- och sjukvårdslagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid 
konstateras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet 
med nämndens beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kom-
mun 2019–2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90 i enlighet med ut-
bildnings- och kulturnämndens i ärendet redovisat förslag.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:240-003

§ 84
Komplettering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden gällande me-
dicinsk elevhälsa

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att göra följande tillägg till 2 § i reglementet för utbildnings- och kultur-
nämnden:

Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
verksamheten.

Ärendebeskrivning

I kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun konstateras att reglementet för utbild-
nings- och kulturnämnden inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudman, rektorer, verksamhetschefer och elevhälsans per-
sonal behöver förhålla sig till. Förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan ska de som arbetar 
med elevhälsofrågor bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där vårdgivaransvaret re-
gleras.

Vårdgivaren har bland annat ansvar för ledningen av elevhälsans hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ansva-
rar också för att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksam-
het.

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att reglementet för utbildnings- och kulturnämn-
den kompletteras så nämndens ansvar som vårdgivare tydligt framgår.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-02

___
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Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och 
kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022  
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90 
Träder i kraft 2019-01-01 
 

Fullmäktiges uppgifter 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, för-
fattning eller enligt statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som 
anges i KL eller andra författningar. 

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om 

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 
3. ramar för kommunens upplåning, 
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 
6. mottagande av donationer, 
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och ge-

mensam nämnd, 
8. expropriation, 
9. införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, 
10. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 
11. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 
12. konkurrensprogram och företagspolicy. 

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning. 

Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden 
Uppdrag och verksamhet 
1 §  

Utbildnings- och kulturnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och 
vuxna enligt de lagar och förordningar som reglerar detta.  

Nämnden ansvarar även för kommunens kost- och städverksamhet. 
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Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet. 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden samt göra 
de framställningar och vidta de åtgärder, som av omständigheterna påkallas.  

Nämnden ska medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs. Nämnden 
svarar för att inom sina verksamhetsområden lämna myndigheter, företag och allmänhet råd och 
upplysningar.  

Utbildningsverksamhet 

2 §  

Uppgifterna inkluderar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i 
svenska för invandrare, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet samt elevhälsa.  

Nämnden har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamhet med annan huvudman än kommu-
nen.  

Nämnden har ansvar för kommunens kulturskola.  

Kultur- och fritidsverksamhet 

3 §  

Kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet fullgörs av utbildnings- och kulturnämn-
den. I nämndens uppdrag ingår att svara för kulturell verksamhet såsom kulturevenemang, kultur-
minnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 

I nämndens uppdrag ingår även ansvar för service och bidragsgivning till ideella organisationer, 
lokal- och anläggningsupplåtelser, markskötsel av idrottsplatser, ungdoms- och fältverksamhet 
samt verksamhet vid Burlövsbadet.  

Kost- och städverksamhet 

4 §  

Nämnden ansvarar för måltidsservicen till skolor, förskolor, särskilda boenden för äldre, dagcentral 
samt för matdistribution till hemmaboende med särskilda behov. 

Nämnden ansvarar för städning och kringtjänster på kommunens skolor, förskolor, bibliotek och 
vissa kommungemensamma lokaler. 

Övrig verksamhet 
5 §  

Nämnden ansvarar för att årligen dela ut stipendier inom verksamhetsområdet.  

Nämnden svarar för information om sin egen verksamhet samt för kommunens turistinformation. 

Nämnden verkar för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.  

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk-
samhetsområde.  

Nämnden är ansvarig för sin arkivverksamhet. Närmare föreskrifter finns i arkivreglementet 
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Delegering från fullmäktige 
6 §  

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden, då ärendet ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen enligt de grunder som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725): 

• fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde utifrån princi-
per fastställa av kommunfullmäktige 

• tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000) 

Organisation inom verksamhetsområdena 
7 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Arbetsmiljöansvar 
8 §  

Nämnden har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inom sitt verksamhetsområde. 

Personuppgifter 
9 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet, med undantag för behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen och för vilka kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente är personuppgiftsansva-
rig. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
10 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
till dem  

• i reglemente, eller 
• genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-
gjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrel-
sen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

108



 BURLÖVS KOMMUN KS/2018:561 4/9 

 

Information och samråd 
11 §  

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sek-
retess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden 
Tidpunkt för sammanträden 
12 §  

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar. 

Utöver detta sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sam-
manträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet. 

Kallelse 
13 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern 
äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt.  

Föredragningslista och de handlingar ordföranden bestämmer skall publiceras på kommunens 
webbplats. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handling-
ar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen 
ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Närvarorätt 
14 §  

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i över-
läggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kom-
munstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutöv-
ning. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta 
i överläggningarna. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Sammansättning 
15 §  

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Ordföranden 
16 §  

Det åligger ordföranden att  

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium 
17 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordfö-
rande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
18 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder 
19 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd på kommunens 
kansliavdelning. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänst-
göra. 

Ersättares tjänstgöring 
20 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får 
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
21 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hin-
der än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna. 
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Yrkanden 
22 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföran-
den befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

Deltagande i beslut 
23 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation. 

Reservation 
24 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
25 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovi-
sas vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
26 §  

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författ-
ningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 
27 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller nämndsekreteraren. 
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Undertecknande av handlingar 
28 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordfö-
randen och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direk-
tiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.  

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprät-
tas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kon-
trasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 
29 §  

Inom utbildnings- och kulturnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det 
antal ledamöter och ersättare som utbildnings- och kulturnämnden beslutar.  

Inom utskottet väljer utbildnings- och kulturnämnden för den tid utbildnings- och kulturnämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får utbildnings- och kulturnämnden utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänst-
göra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ordning kommunfullmäktige fastställt för styrelser 
och nämnder om inte ersättarna valts proportionellt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnads-
val snarast förrättas. 

Fullmäktige beslutar inför varje nytt år om övergripande sammanträdesplanering för kommunens 
nämnder, utskott och beredningar. Utskottssammanträden ska också hållas när utskottets ordfö-
rande anser att det behövs. Om det föreligger särskilda skäl för det får utskottets ordförande ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behand-
las.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.  

De ärenden som ska avgöras av utbildnings- och kulturnämnden i dess helhet bör beredas av ut-
skott om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet.   

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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__________________________ 

 

På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar  

 

 

Fredrik Jörgensen 
Ordförande  Charlotta Wemme Dehlin 
 Kanslichef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttyp Reglemente 
Dokumentnamn Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 

2019-2022 
Beslutsorgan Kommunfullmäktige 
Antagen 2018-10-15, § 90 
Diarienummer KS/2018:561 
Beslutad med stöd av 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725) 
Kungjord 2018-10-23 
Ikraftträdande 2019-01-01 
Historik Ersätter reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige 2017-10-30, § 99 
Dokumentansvarig Kanslichef 
Förvaltning Kommunledningskontoret 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:458-109

§ 153
Antagande av handlingsplan för att minska tillgång till och användning av 
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Burlövs kommun 2019‒2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta handlingsplan för att minska tillgång till och användning av alkohol, narkotika, droger och tobak 
(ANDT-plan) i Burlövs kommun 2019‒2021, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
I ärendet lämnas ett förslag på en plan över vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att minska till-
gången till och användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-plan). En arbetsgrupp fick i 
uppdrag att arbeta fram förslaget som sedan skickades ut på remiss. Remissinstanser var samtliga nämn-
der i Burlövs kommun, två verksamheter lokaliserade i Arlöv inom Region Skånes verksamhet, och samtli-
ga föreningar upptagna i föreningsregistret i Burlövs kommun. Det kom in tre remissvar; från miljö- och 
byggnämnden, socialförvaltningen samt utbildnings- och kulturförvaltningen. Utifrån svaren har några 
mindre justeringar sedan gjorts, främst i form av förtydliganden i texten.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Förslag till ANDT-plan
Miljö- och byggnämndens yttrande 2019-08-02
Socialförvaltningens yttrande 2019-09-06 
Utbildnings- och kulturförvaltningens yttrande 2019-09-10
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-03

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:458-109

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

Kommunstyrelsen 

Handlingsplan för att minska tillgång till och användning 
av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i 
Burlövs kommun 2019‒2021
Sammanfattning
I ärendet lämnas ett förslag på en plan över vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att 
minska tillgången till och användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-plan). 
En arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram förslaget som sedan skickades ut på remiss. Re-
missinstanser var samtliga nämnder i Burlövs kommun, två verksamheter lokaliserade i Arlöv 
inom Region Skånes verksamhet, och samtliga föreningar upptagna i föreningsregistret i Burlövs 
kommun. Det kom in tre remissvar; från miljö- och byggnämnden, socialförvaltningen samt 
utbildnings- och kulturförvaltningen. Utifrån svaren har några mindre justeringar sedan gjorts, 
främst i form av förtydliganden i texten.

 Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för att minska tillgång till och användning av alkohol, narkotika, droger 
och tobak (ANDT-plan) i Burlövs kommun 2019‒2021, enligt i ärendet redovisat förslag.
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Redogörelse för ärendet
En arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på en ANDT-plan av styrgruppen för 
samverkan mellan Burlövs kommun och lokalpolisområde Kävlinge. 

Syfte med planen
Syftet med planen är att den ska bidra till ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minska 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt att minska tobaksbruket.

1. På lokal nivå ska planen bidra till en miljö som är fri från narkotika och dopning, samt till att 
minska medicinska och sociala skador som orsakats av alkohol men även att minska tobaks-
bruket ‒ enligt de övergripande nationella målen och regeringens strategi inom området. 
Det är insatser på regional och lokal nivå som är avgörande, enligt socialdepartementet, för 
att målen i regeringens strategi ska kunna uppnås. 

2. Planen ska användas som ett stöd i arbetet för personal i kommunens verksamheter och 
lokalpolisen i samverkan. 

3. En minskad tillgång till och användning av tobak och liknande produkter kan därmed öka 
förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse relaterat till Burlövs övergripande mål.

Metod för att arbeta fram ANDT-planen
Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolisen fick i uppdrag av styrgruppen att sam-
mankalla företrädare för skola och socialtjänst samt aktörer från polisen. En arbetsgrupp bilda-
des då med företrädare enligt ovan för att arbeta fram ett förslag på en ANDT-plan. Förslaget 
presenterades vid ett extrainsatt styrgruppsmöte i juni 2019. 

Förslaget på ANDT-plan skickades ut på remiss 
Förslaget godkändes av styrgruppen som fattade beslut om att skicka ut ANDT-planen på remiss 
till nämnderna i kommunen, till Region Skånes verksamheter med lokalisering i Burlöv, dvs. 
vårdcentralen och vuxenpsykiatrin i Arlöv, samt till de 86 ideella föreningar som finns upptagna i 
Burlövs föreningsregister. Tre svar inkom, samtliga från nämnderna i kommunen, dvs. från ut-
bildnings- och kulturnämnden, socialnämnden samt från miljö- och byggnämnden.

Nationell utgångspunkt i ANDT-politiken är att varje medborgare har rätt till 
den bästa hälsan som kan uppnås  
Utgångspunkten för den nationella ANDT-politiken är att varje medborgare ska ha rätt till den 
bästa hälsan som kan uppnås vilket bygger på FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter.

Folkhälsomyndigheten har helhetsansvaret för ANDT arbetet på nationell nivå
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att:

 stödja genomförandet av strategin genom nationell samordning
 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete
 ansvara för en samlad verksamhetsuppföljning
 förvalta och vidareutveckla de uppföljningssystem som behövs 
 ta initiativ och utforma insatser för att uppnå strategins mål har fått.
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Viktiga statliga aktörer som omfattas i arbetet för att uppnå målen i strategin
Följande statliga myndigheter spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå målen i strategin:

 Brottsförebyggande rådet  
 Konsumentverket  
 Kriminalvården  
 Kustbevakningen  
 Läkemedelsverket  
 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 Polismyndigheten  
 Socialstyrelsen  
 Statens institutionsstyrelse  
 Statens skolverk  
 Trafikverket  
 Transportstyrelsen  
 Tullverket

ANDT-planens effekt på Burlövs övergripande mål och målområden 
Åtgärderna i planen är ett led i arbetet för två övergripande målområden i Burlövs kommun:

 att Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro att bo och ver-
ka i nå målet 

 att Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, livs-
kvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Beslut om ANDT-plan – Vad händer sen?
Om kommunstyrelsen antar planen fortsätter arbetet genom att planen kommuniceras och 
implementeras på uppdrag av styrgruppen. Planens avsedda effekt kan uppnås först när planen 
är väl känd hos både medborgare och personal i Burlövs verksamheter samt för lokalpolisen, 
men även för föreningar och näringslivsidkare i kommunen.

Nämnderna som har fått ansvar för olika åtgärder i planen bär ansvar för att driva frågorna men 
även för att följa upp och rapportera resultatet av de beslutade åtgärderna i samband med 
årsredovisning. 

Planen föreslås gälla direkt efter beslut.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Delin

Kanslichef

Handläggare

Vid handläggning av ärendet har företrädare för skola och socialtjänst samt aktörer från polisen 
medverkat.
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Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Förslag till ANDT-plan
Miljö- och byggnämndens yttrande 2019-08-02
Socialförvaltningens yttrande 2019-09-06 
Utbildnings- och kulturförvaltningens yttrande 2019-09-10

Beslut i ärendet delges

Samtliga nämnder
Lokalpolisområde Kävlinge
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DIARIENUMMER

KS/2019:458-109 

Handlingsplan för att minska tillgång till och användning av alkohol, narkotika, dopning och 
tobak (ANDT) i Burlövs kommun 2019‒2021 
1. Tillgång till alkohol, narkotika, 

dopningsmedel och tobak ska 
minska

2. Antalet unga flickor och pojkar 
som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel eller tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska 
successivt minska

3. Kvinnor och män samt flickor 
och pojkar med missbruk eller 
beroende ska utifrån sina förut-
sättningar och behov ha ökad 
tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalitet

4. Antalet kvinnor och män samt flic-
kor och pojkar som utvecklar 
skadligt bruk, missbruk eller bero-
ende av alkohol, narkotika, dop-
ningsmedel och tobak ska succes-
sivt minska

5. Antalet kvinnor och män samt 
pojkar och flickor som dör och 
skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak

1. Åtgärd: Aktivt arbeta för att miljö-
er ska bli fria från tobak och lik-
nande produkter enligt lagen 
(2018:2088)

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med miljö- 
och byggnämnden

1. Åtgärd: Aktivt arbeta för en miljö fri 
från tobak och liknande produkter 
på förskolor, skolgårdar och fritids-
hem samt utomhus vid entréer, lek-
platser och idrottsplatser enligt la-
gen (2018:2088)

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden och kommunstyrelsen

1. Åtgärd: Fortsätta implementering 
och användande av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för vård och 
stöd vid missbruk och beroende

Ansvar: Socialnämnden

1. Åtgärd: Aktivt verka för att följa
kommunens policy för rökfri ar-
betstid

Ansvar: Kommunstyrelsen

1. Åtgärd: Lättillgänglig intern infor-
mation om kommunens stöd i 
form av olika insatser

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden

2. Åtgärd: Upprätta rutin för kon-
trollköp av tobak, folköl och re-
ceptfria läkemedel

Ansvar: Socialnämnden

2. Åtgärd: Upprätta rutiner/handlings-
plan för hur personal ska agera vid 
misstanke av användning av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller to-
bak

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden

2. Åtgärd. Fortsätta använda samord-
nad individuell plan (SIP) i samarbe-
te med Region Skåne

Ansvar: Socialnämnden

2. Åtgärd: Undersöka möjligheten 
att utveckla samverkan mellan 
kommunen och privata samt kom-
munala träningsverksamheter

Ansvar: Kommunstyrelsen i sam-
verkan med utbildnings- och kul-
turnämnden och socialnämnden

2. Åtgärd: Lättillgänglig information 
om ANDT och om kommunen oli-
ka stödinsatser på kommunens 
webbplats

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden

3. Åtgärd: Utbildning i ”ansvarsfull 
alkoholservering”

Ansvar: Socialnämnden

3. Åtgärd: Upprätta rutin för samver-
kan mellan, skola, socialtjänst, polis 
och kommunens trygghetsvärdar

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden, kommunstyrelsen samt 
Polisen

3. Åtgärd: Undersöka möjligheten att 
använda metoden ”social insats-
grupp”

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden, kommunstyrelsen samt 
Polisen

3. Åtgärd: Samtliga tjänstebilar i Bur-
lövs kommun ska vara utrustade 
med alkolås

Ansvar: Kommunstyrelsen
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1. Tillgång till alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak ska 
minska

2. Antalet unga flickor och pojkar 
som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel eller tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska 
successivt minska

3. Kvinnor och män samt flickor 
och pojkar med missbruk eller 
beroende ska utifrån sina förut-
sättningar och behov ha ökad 
tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalitet

4. Antalet kvinnor och män samt flic-
kor och pojkar som utvecklar 
skadligt bruk, missbruk eller bero-
ende av alkohol, narkotika, dop-
ningsmedel och tobak ska succes-
sivt minska

5. Antalet kvinnor och män samt 
pojkar och flickor som dör och 
skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak

4. Åtgärd: Upprätta rutin för tillstånd 
och tillsyn av försäljning av tobak, 
folköl, och receptfria läkemedel

Ansvar: Socialnämnden

4. Åtgärd: Utbilda gruppledare i det 
riktade föräldrastöd som saknas i 
kommunen (kommunikationsme-
tod tonår (KOMET), ett utbild-
ningsprogram riktat till föräldrar 
och lärare)

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden

4. Åtgärd: Uppmärksamma och ut-
veckla de verksamheter i kommu-
nen som erbjuder vård och stöd

Ansvar: Socialnämnden

5. Åtgärd: Samverkan kring förebyg-
gande av alkohol, narkotika, dop-
ningsmedel och tobak genom 
SSPU-grupp (socialtjänst, skola, po-
lis och ungdomsgruppen i Burlöv)
Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden och Polisen

5. Åtgärd: Övergripande och åter-
kommande ANDT-utbildning till de 
som arbetar med unga

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden

5. Åtgärd: Utveckla samverkan med 
psykiatriverksamheten kring miss-
bruk och psykisk ohälsa

Ansvar: Socialnämnden

6. Åtgärd: Inkludera konsekvenser av 
langning i ANDT-utbildningen

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden

6. Åtgärd: Upprätta rutin för att 
upptäcka och bemöta barn som 
lever där missbruk förekommer

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnden

7. Åtgärd: Upprätta rutin för tidigt 
agerande vid grupperingar av 
kvinnor och män samt flickor och 
pojkar som riskerar att dras in i 
kriminalitet

Ansvar: Utbildnings- och kultur-
nämnden i samverkan med social-
nämnd och Polisen
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Dokumenttyp Handlingsplan
Dokumentnamn Handlingsplan för att minska tillgång till och användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Burlövs kommun 2019‒2021
Beslutsorgan Kommunstyrelsen
Antagen 20xx-xx-xx, § xx
Diarienummer KS/2019:458-109
Beslutad med stöd av -
Kungjord -
Ikraftträdande 20xx-xx-xx
Historik -
Dokumentansvarig Kanslichef
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

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

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

REMISS

DATUM

2019-06-26 

1/4

DIARIENUMMER

KS/2019:458-109 

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

Enligt sändlista

Missiv – Remiss ANDT-handlingsplan 2019–2021  
(Alkohol, narkotika, droger och tobak)

Kommunstyrelsen i Burlövs kommun översänder här förslag på ANDT-handlingsplan för 2019–
2021 för yttrande. Ni bereds här möjlighet att lämna era synpunkter på förslaget där svar emot-
ses senast fredagen den 13 september. Planen kan därefter komma att justeras utifrån inkomna 
synpunkter och därefter beslutas den i kommunstyrelsen den 28 oktober.

Synpunkterna från er ser vi som mycket värdefulla och ser fram emot att få ta del av dem.

Era remissvar skickas via e-post till registrera@burlov.se eller till postadress: 
Burlövs kommun 
att. kansliavdelningen
Kärleksgatan 6
232 34 Arlöv

Vi önskar få era synpunkter senast fredagen den 13 september.

För eventuella frågor ber vi er kontakta Anders Moberg, enhetschef på socialförvaltningen, 
via e-post: anders.moberg@burlov.se eller på telefon 040-625 61 09 
(Observera att Anders Moberg har semester och åter i tjänst den 22 juli 2019).

Charlotta Wemme Delin 
Kanslichef
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Sändlista
Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Socialnämnden i Burlövs kommun

Utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun

Region Skåne, Vårdcentralen i Arlöv, Otti Trulsson

Region Skåne vuxenpsykiatri i Arlöv, Lundgren Camilla

ABF Malmö

Adoptionscentrum Skåne

Afghanska Gemenskapen

Afghanska Kulturföreningen

Aktiv Ungdom Burlöv

Al-Andalus Ungdomscenter

Arlövs Boll och Idrottsförening

Arlövs IK

Arlövs Kvinnliga Gymnastikförening

Arlövs Motor Club

Arlövs Muslimska Kulturförening Biet

Arlövs Nord Shaolin Kung Fu klubb

Arlövs Ungdomars Förening 

Bahzani kulturförening

Boulesällskapet Smedkulan

BRIS region syd

Bugeikan Karate IF

Burlöv Hogs innebandyförening

Burlövs Arbetarkommun

Burlövs Bangolfklubb

Burlövs Brukshundsklubb

Burlövs Folkdansgille

Burlövs Gymnastikförening Pantrarna

Burlövs Handikappvänner

Burlövs Mölleförening

Burlövs Ryttarförening

Burlövs Scoutkår
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Burlövs Ungdomsråd

Centerpartiet

CMMC Classic Mc Moped Club

Eli förening

Folkuniversitetet

Friluftsfrämjandet i Åkarp

Friskis o Svettis i Lomma Burlöv

Föreningen HjärtLung Lund

Föreningen SofiaKultur

Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö

Hembygdsgillet Burlöv Lomma

HK Burlöv

HK Malmö

Ibn Rushd studieförbund, södra Sverige

Intresseföreningen För Psykoser 

KFUM Burlöv IF

KFUM KIOSK

Liberalerna Burlöv

Limhamns Modellflygklubb

Lomma Burlöv släkt och folklivsforskare

LUGI handboll

Lådbilsentusiasterna

Med Vind Ideell förening

Medborgarskolan Syd

Miljöpartiet de gröna i Burlöv

Moderaterna i Burlöv

Musikföreningen Music Dreams

Neuroförbundet Lundabygden

Neuroförbundet Malmö

PRO Arlöv

PRO Åkarp

Reumatikerföreningen i Lundabygden

Rädda Barnens lokalförening i Burlöv
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Röda Korset Arlöv-Hvilankretsen

Sakura To Katana Ju-Jutsu

Sensus Studieförbund Malmö

Simklubben Sydsim

Simsällskap Vattenpolo Akademin

SISU Idrottsutbildarna i Skåne

Skånes Diabetes förening

Skånes Handbollsförbund

SPF Seniorerna Burlöv

SPF Vårbo Senior Arlöv Åkarp

Synskadades Riksförbund Lundabygden

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Studieförbundet Bilda Sydväst

Studieförbundet Vuxenskolan

Sveriges Kommunalpensionärers förbund avd. 10 sekt. 01, Burlöv-Lomma

Sverigedemokraterna/Burlövs Väl

Ung Företagsamhet

Yezidiska Kulturföreningen Dasin

Åkarp-Burlövs Tennisklubb

Åkarps Föreläsarförening

Åkarps Gymnastikklubb

Åkarps Husmodersförening

Åkarps Idrottsförening

Åkarps Innebandyklubb

Åkarps Pingisklubb

Åkarps Sportskyttar
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Burlövs kommun
Miljö- och byggavdelningen
burlovs.kommun@burlov.se

POSTADRESS:
Box 53, 232 21, ARLÖV
BESÖK:
Kärleksgatan 6, Arlöv

BURLÖVS KOMMUN
Direkt: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

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

YTTRANDE
DATUM

2019-08-02

1/1
DIARIENUMMER

MBN-2019-823

Miljö- och byggnämnden
Handläggare: Ylva Westerström
040-625 63 66
Ylva.Westerstrom@burlov.se

Kommunstyrelsen

 

 - Yttrande över remiss på förslag till ANDT
Miljö- och byggnämnden har den 28 juni 2019 fått en remiss på förslag till ANDT- 
handlingsplan 2019–2021 (Alkohol narkotika, droger och tobak) från Kommunstyrelsen i 
Burlöv. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 13 
september 2019.

Yttrande
Miljö- och byggnämnden lämnar följande synpunkter

Punkt 1:1 och punkt 2:1
Miljö- och byggnämnden har inget ansvar att aktivt verka för att följa 
tobakslagstiftningen. Vårt ansvar är att ha tillsyn över att verksamhetsutövaren, 
kommunen följer gällande lagstiftning. Vill man i planen att miljöenheten ska rikta 
särskilda tillsynsinsatser mot kommunens egna verksamheter så bör det vara en egen 
punkt. Detta bör förtydligas i förslaget alternativt att miljö- och byggnämnden plockas 
bort helt från handlingsplanen.

Punkt 2:1
Här föreslår Miljö- och byggnämnden att även de nya rökfria utemiljöerna tas med i 
handlingsplanen. Lekplatser, idrottsplatser och vid entréer där allmänheten har tillträde. 
För dessa skulle i sådana fall Kommunteknik, Kultur- och fritid och fastighet vara 
ansvariga i kommunen. 

I övrigt har Miljö- och byggnämnden inga synpunkter.

För Miljö- och byggnämnden

Anders Brännström Ingegerd Andersson

Ordförande Miljö- och byggchef
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

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

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

YTTRANDE

DATUM

2019-09-06 

1/1

DIARIENUMMER

SN/2019:131-003 

Socialförvaltningen
Handläggare: Malin Lövdahl
Telefon: 040-625 63 50
E-post: malin.lovdahl@burlov.se

Kommunstyrelsen
  
   

Yttrande avseende remiss ANDT-handlingsplan 2019-
2021 (Alkohol, narkotika, droger och tobak)
Ert dnr: KS/2019:458-109

Kommunstyrelsen har översänt förslag på ANDT-handlingsplan för 2019-2021 för yttrande. 

Socialförvaltningen har deltagit i framtagandet av handlingsplanen och ställer sig därmed 
bakom förslaget. 

Lars Wästberg
Socialchef
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

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

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

SKRIVELSE

DATUM

2019-09-10 

1/1

  

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Handläggare: Marie Mårtensson
Telefon: 040-625 61 51
E-post: marie.martensson@burlov.se

Adressat
  
   

Synpunkter gällande handlingsplan för ANDT 2019- 2021

Det finns inga synpunkter från UKF gällande insatserna för ANDT alkolhol, narkotika, droger och 
tobak men en fråga från kostchef angående vilka rutiner  som finns för att hantera spelmissbruk 
och var de beskrivs.

Marie Mårtensson 
Verksamhetschef central elevhälsa
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-10-28
Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut nr. 181, 183—193, 195—202 samt bygglovsbeslut som ej 
överklagas

2. Protokoll från kommunstyrelsens planutskott 2019-10-21
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-10-24

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:167-002

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Sonia Ydreborg 
Telefon: 040-625 65 76 
E-post: Sonia.ydreborg@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Förteckning av anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen 2019-10-28
Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

Bygglovsbeslut som ej överklagas 2019-10-16

2019-10-16

2019-10-16

2019-10-16

2019-10-16

2019-10-16

2019:686

2019:657

2019:597

2019:645

2019:633

2019:497

Julia Branting

2019:181 Samråd för detaljplan för del av Tå-
garp 15:1, Lagervägen 4 i Arlöv

2019-09-24 2017:378 Bengt Guldstrand

2019:183 Yttrande begäran om yttrande om 
ting, bred och lång transport

2019-09-27 2019:17 Ismail Mohammed

2019:184 Yttrande, inhägnat arbetsområde, Dal-
byvägen 51, 2019-08-07-2021-04-15

2019-09-27 2019:323 Ismail Mohammed

2019:185 Yttrande, Begäran om yttrande om 
tung och bred transport

2019-09-27 2019:17 Ismail Mohammed

2019:186 Yttrande Cirkus Bambino gräsmattan 
vid Burlövsbadet 2019-06-26—2019-
06-27

2019-09-27 2019:659 Ismail Mohammed

2019:187 Igångsättningstillstånd, leasing av for-
don till vård- och äldreomsorgen

2019-10-01 2019:635 Lars Johnson

2019:188 Yttrande, Begäran om yttrande om 
tung och bred transport

2019-10-01 2019:17 Ismail Mohammed

2019:189 Samråd för detaljplan för Sunnanå 
5:16 m. fl., Sunnanå – Korshög

2019-10-09 2017:85 Bengt Guldstrand

2019:190 Tillförordnad kommundirektör 2019-
12-07-2019-12-11

2019-10-03 2018:856 Lars-Åke Ståhl

2019:191 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-10-03 2019:690 Sonia Ydreborg

2019:192 Godkännande av överlåtelse av an-
läggningsarrende

2019-10-07 2018:295 Lars-Åke Ståhl
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BURLÖVS KOMMUN 2019-10-24 KS/2019:167-002 2/2

Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat

2019:193 Yttrande, inhägnat arbetsområde, del 
av parkeringsplats Badhusvägen 5, 
2019-10-21 – 2022-02-04

2019-10-07 2019:687 Ismail Mohammed

2019:195 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-10-11 2019:700 Sonia Ydreborg

2019:196 Beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrad

2019-10-11 2019:649 Sonia Ydreborg

2019:197 Avslag på ansökan om parkeringstill-
stånd för rörelsehindrad

2019-10-11 2019:711 Sonia Ydreborg

2019:198 Godkännande av överlåtelse av lägen-
hetsarrende Åkarp

2019-10-11 2019:670 Lars-Åke Ståhl

2019:199 Upphandlingsrapport samt tilldel-
ningsbeslut, arbetsplatsanpassade 
glasögon

2019-08-13 2019:462 Mari Stanfield

2019:200 Yttrande, Container, Trädgårdsgatan 3 
Arlöv, 2019-09-02 – 2020-01-31

2019-10-15 2019:702 Ismail Mohammed

2019:201 Yttrande, Begäran om yttrande om 
tung, bred och lång transport

2019-10-15 2019:17 Ismail Mohammed

2019:202 Igångsättningstillstånd för ombyggna-
tion av Repslagaregatan

2019-10-21 2019:713 Lars Johnson
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21

Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-10:15

Beslutande Katja Larsson (S)
Lars Johnson (M), ordf.
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Kristoffer Daag (L)

Ersättare Hans-Åke Mårtensson (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Roland Bäck (SD)
Bengt Åström (S)

Övriga närvarande Bo Lindquist (V), adj.
Ove Johansson (MP), adj.
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Bengt Guldstrand, planchef
Fanny Jacobsson, planarkitekt
Erik Karlsson, planstrateg
Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt
Rebecka Strandquist, planarkitekt
Gärda Sjöholm, konsult
Eva Blosfeld, mark- och exploateringsstrateg
Rickard Brinck, kommunjurist

Utses att justera Rolf Hagmann  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset 2019-10-24 Paragrafer
33-37

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Rickard Brinck

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 34 Ansökan planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 
12:56

KS/2019:456-217 4

§ 35 Ansökan om planbesked avseende KS/2019:552-217 5

§ 36 Ansökan om planbesked, KS/2019:630-214 6

§ 37 Förvaltningen informerar 7
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 33
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att utse Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum i medborgarhuset torsdagen den 24 oktober. 

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Kent Wollmér (S) och Katja Larsson (S) till förmån för av den först-
nämnde framställt men ej bifallet yrkande. 

Yrkanden
Lars Johnson (M) yrkar att Rolf Hagmann (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kent Wollmér (S) yrkar att Katja Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Lars John-
sons (M) yrkande. 

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:456-217

§ 34
Ansökan planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 12:56

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan, 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att pröva ärendet i detaljplan enligt gällande plan- och bygg-
lag, 

att om planarbetet inte resulterar i en samrådshandling inom tre år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

Rico Estate Development AB har den 25 juni 2019 lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Sunnanå 12:40, 12:41 och 12:56 i Stora Bernstorps handelsområde. Ansökan gäller ändring av befintlig 
detaljplan för att ge möjlighet till fler höga reklamskyltar.

I gällande detaljplan finns två möjliga lägen för 35 meter höga reklampelare i området. Ett av dem är ian-
språktaget för en Bauhausskylt. Området byggs nu ut ytterligare och det blir viktigt att studera reklam-
masterna i sitt sammanhang.

För att utreda lämpliga skyltlösningar på fastigheterna 12:40, 12:41 och 12:56 i Stora Bernstorps behöver 
ärendet därför prövas i detaljplan. Detaljplaneringen föreslås genomföras med standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planen anses tidigast kunna bli antagen år 2021.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked avseende Sunnanå 12:40, 12:41, 12:56
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:552-217

§ 35
Ansökan om planbesked avseende 

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att avslå ansökan om planbesked avseende .

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har fått in en planansökan avseende  från . Ansökan gäller 
enbostadshus i grupp. Projektet syftar till att i direkt anslutning till befintlig gård uppföra en mindre by 
med cirka 15–30 bostäder. Området är inte detaljplanelagt sedan innan. I kommunens översiktsplan är 
området utpekat som odlingslandskap. Marken är bland de bästa i Sverige för odling ur produktionssyn-
punkt. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövården där det öppna sammanhängande odlingsland-
skapet ses som viktigt. 

Den planerade bebyggelsen ligger utanför vad som anses vara stationsnära, har ingen buss i direkt anslut-
ning och saknar gång- och cykelvägskopplingar. 

Mot bakgrund av det som ovan anförts gällande exempelvis anspråkstagande av jordbruksmark, påverkan 
på riksintresset samt att läget bidrar till ökat bilberoende föreslås ansökan avslås.  

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked avseende 
Bilaga – , Diskussion inför planansökan
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:630-214

§ 36
Ansökan om planbesked, 

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att ge positivt besked till att pröva ärendet i detaljplan med samt

att plankostnadsavtal ska tecknas för upphävandet av tomtindelningen samt,

att om planarbetet inte resulterat i en samrådshandling inom tre år från detta beslut upphör beskedet 
om positivt planbesked att gälla.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked har inkommit gällande . Fastighetsägarna vill stycka av sin fastighet 
och bygga enbostadshus på den avstyckade tomten. För att möjliggöra avstyckning av fastigheten måste 
äldre fastighetsbestämmelser upphävas. Fastighetsbestämmelserna regleras i en tomtindelning från 
1967.

I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, beskrivs Åkarp som en tätort med större delen villor 
och flerbostadshus. Upphävande av tomtindelning och avstyckning av fastigheten innebär inga större 
förändringar för stadsbilden i Åkarp. I takt med att Åkarp utvecklas som stationssamhälle ses förtätning 
och utveckling positivt. 

Detaljplaneringen föreslås genomföras med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen kap.4 18 §, 
andra stycket punkt 1 och 2. Planen anses tidigast kunna bli antagen år 2021.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Bilaga 1, Beskrivning
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 37
Förvaltningen informerar

Planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén informerar om alternativen för lokalisering av en ny skola på Krone-
torpsområdet. Planarkitekt Rebecka Strandquist informerar om den planerade markanvisningstävlingen 
för kvarteret Hanna.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23

Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 13.00–17.20

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

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör
Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef
Boris Blumenfeld, ekonomichef
Johan Rönnborg, miljöstrateg, § 139
Maria Levin, utvecklingsingenjör, VA SYD, § 139
Karin Wikström, avdelningschef, VA SYD, § 139
Linda Göransson, enhetschef, VA SYD, § 139
Mari Stanfield, upphandlingsstrateg, § 140
Pontus Runeke, Runeke Konsult AB, § 140
Nils Holmqvist (M), ledamot i förbundsstyrelse samt ägarnämnd Burlöv, 
VA SYD/styrelseordförande AB Malmöregionens avlopp, § 148

Utses att justera Rolf Hagmann Rolf Hagmann

Justeringens plats och tid Omedelbar justering Paragraf
140

 Medborgarhuset i Arlöv den 28 november 2019 Paragrafer
138–139, 
141–155

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Charlotta Wemme Dehlin

Ordförande ______________________________
Lars Johnson

Justerande ______________________________
Rolf Hagmann
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 139 Information om ny kretsloppsplan – VA SYD KS/2018:713-400 4

§ 140 Godkännande av upphandlingsunderlag samt överläm-
nande av drift och underhåll gata, park och kommunal 
fastighetsmark, Burlövs kommun

KS/2019:65-339 5 - 6

§ 141 Uppföljningsrapport 3 - 2019 – Kommunstyrelsen KS/2019:625-041 7

§ 142 Uppföljningsrapport 3-2019 – Kommunövergripande KS/2019:626-041 8

§ 143 Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande 
tillämpningsanvisningar, för Burlövs kommun

KS/2019:695-049 9

§ 144 Revidering av utbildnings- och kulturnämndens målindi-
katorer för 2020–2022

KS/2018:172-101 10 - 11

§ 145 Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 
2021–2022

KS/2019:6-041 12

§ 146 Internbudget och verksamhetsplan 2020 – Kommunsty-
relsen

KS/2019:627-041 13

§ 147 Antagande av reviderade riktlinjer för budgetering, redo-
visning och uppföljning av investeringar i Burlövs kom-
mun

KS/2019:698-049 14

§ 148 Information om VA SYD KS/2019:326-106 15

§ 149 Begäran om förändring av användning av beviljade me-
del – miljö- och byggnämnden

KS/2019:682-041 16

§ 150 Antagande av internkontrollplan 2020 ‒ kommungemen-
samma kontrollmoment

KS/2019:608-007 17

§ 151 Revidering av utbildnings- och kulturnämndens regle-
mente

KS/2018:561-003 18

§ 152 Namngivning av nya gator och platser, Sockervägen – 
Burlöv C – Östragårdskolan

KS/2019:162-311 19

§ 153 Antagande av handlingsplan för att minska tillgång till 
och användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak 
(ANDT) i Burlövs kommun 2019‒2021

KS/2019:458-109 20

§ 154 Förrättningar 21

§ 155 Delgivningar 22
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 138
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens proto-
koll. 

Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 28 oktober 2019.

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

___

Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår Katja Larsson att justera dagens protokoll.

Ordförande Lars Johnson (M) föreslår Rolf Hagmann (SD) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet utser Rolf Hagmann (SD) att 
justera dagens protokoll.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:713-400

§ 139
Information om ny kretsloppsplan ‒ VA SYD

Utvecklingsingenjör Maria Levin, avdelningschef Karin Wikström och enhetschef Linda Göransson från 
VA SYD informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetet med att ta fram en ny kretsloppsplan.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:625-041

§ 141
Uppföljningsrapport 3-2019 ‒ Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrelsen samt bilagor till hand-
lingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger uppföljningsrapport 3-2019 för kommunstyrelsen. Styrel-
sen beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om 5,6 mnkr. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Uppföljningsrapport 3-2019 
Investeringsredovisning UR 3-2019 inklusive budget 2020 med flerårsplan 2021—2022
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:626-041

§ 142
Uppföljningsrapport 3-2019 – Kommunövergripande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att anmoda socialnämnden att bjuda in kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, för att ge 
en detaljerad genomgång av det ekonomiska läget för nämnden.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att åtgärda underskott inom individ- och familjeomsorg samt vård och äldre-
omsorg enligt upprättad handlingsplan i syfte att få budget i balans 2020, samt

att handlingsplanen snarast ska följas upp i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

I övrigt föreslås kommunfullmäktige lägga uppföljningsrapport 3-2019 till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar uppföljningsrapport 3-2019 för Burlövs kommun.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-10-23 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:695-049

§ 143
Antagande av attestreglemente, samt härtill gällande tillämpningsanvisningar, 
för Burlövs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för Burlövs kommun, anta 
tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat för-
slag, att gälla från och med den 1 december 2019.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med 
den 1 december 2019, samt

att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145, 
därmed upphör att gälla.
___

Ärendebeskrivning
Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av fullmäktige den 21 november 1983, § 145. 
Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande attestreglementets innehåll 
och struktur. Revisionen rekommenderade i granskning 2018 (KS/2018:261) att nu gällande reglemente 
snarast uppdateras.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till nytt attestreglemente för Burlövs kommun. Det 
nya reglementet är omarbetat från grunden, och är nu utformat som ett ramverk där de grundläggande 
bestämmelserna om attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny lagstiftning, ny teknik och 
ett modernare språkbruk, och förtydliganden har gjorts bland annat utifrån revisionens synpunkter.

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som antas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av attestreglerna och att vid 
behov ta initiativ till förändring av reglementet. 
___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Förslag till attestreglemente för Burlövs kommun
Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Burlövs kommun
Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-11-21, § 145
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KS/2018:172-101

§ 144
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens målindikatorer för 2020—2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa reviderade indikatorer i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens förslag, med föresla-
gen justering av målvärdet för ”nöjd-medborgar-index – Kultur” till 62 istället för 67, samt av målvärdet 
för ”nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning” till 55 istället för 60, samt

att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att i samband med de årliga uppföljningstillfällena ta fram 
jämförande statistik/utfall för ”5yes-kommunerna” (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala).

Ärendebeskrivning
I samband med sin behandling av budget 2020 med flerårsplan 2021–2022 (KS/2019:6), uppdrog kom-
munfullmäktige den 17 juni 2019, § 45, åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämp-
liga indikatorer som skulle kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
studievägen av nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs och Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 
0—20 år).

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 21 oktober 2019, § 96, fullmäktige att anta följande indika-
torer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 18 % i 
december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med målvärde 
26 veckor i december år 2022

 Nöjd-medborgar-index – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd-medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Föreslagna revideringar bedöms av kommunledningsförvaltningen ligga i linje med såväl kommunens 
målprogram som helhet som det övergripande lednings- och styrsystemet. Förvaltningen konstaterar 
dock att indikatorerna riktade mot den gymnasiala utbildningsverksamheten inte är etablerade i kom-
mun- och landstingsdatabasen Kolada. Det innebär att nämnden, inom ramen för det ordinarie arbetet 
med måluppföljning i budget- och uppföljningsprocessen, behöver ta fram underlag gällande indikatorns 
utfall utifrån Burlövs kommun samt jämförbara kommuner. Detta innebär ett manuellt merarbete som 
nämndens verksamheter behöver ta fram fungerande rutiner för. Sammanfattningsvis ställer sig kom-
munledningsförvaltningen positiv till föreslagna förändringar. 
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Förslag
Ordförande Lars Johnson (M) föreslår att målvärdet för indikatorn nöjd-medborgar-index – Kultur, ska fö-
reslås vara 63 istället för 67, samt att målvärdet för målvärdet för nöjd-medborgar-index – Idrotts- och 
motionsanläggning ska föreslås vara 55 istället för 60.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut, med ovan före-
slagna justeringar.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-10-21, § 96
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KS/2019:6-041

§ 145
Fastställande av reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022, enligt i ärendet redovisad ekonomisk 
plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2020–2022 samt ärendebilaga 3 re-
sultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att anslå 350 tkr till kommunstyrelsen för projektledning av fiberutbyggnaden, samt

att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärde för reviderade indikatorer 2020.

___

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Boris Blumenfeld presenterar reviderad budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___
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KS/2019:627-041

§ 146
Internbudget och verksamhetsplan 2020 ‒ Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa internbudget 2020 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås vidare lägga verksamhetsplan 2020 för kommunledningsförvaltningen till 
handlingarna.

___

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

I ärendet föreligger även verksamhetsplan för 2020 för kommunledningsförvaltningen, som antas av kom-
mundirektören.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01
Förslag till internbudget 2020
Verksamhetsplan 2020
Långsiktig investeringsplan 2019‒2027
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KS/2019:698-049

§ 147
Antagande av reviderade riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning 
av investeringar i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa i ärendet redovisat förslag till riktlinjer för budgetering, redovisning och uppföljning av inve-
steringar i Burlövs kommun, samt

att därmed upphäva tidigare investeringsprocess, antagen av kommunstyrelsen den 31 oktober 2016.

___

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde den 31 oktober 2016, § 142, investeringsprocess för Burlövs kommun 
(KS/2016:813-043). Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till förenklad och förtydligad 
investeringsprocess.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Förslag till rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
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KS/2019:326-106

§ 148
Information om VA SYD och ABMA

Nils Holmqvist (M), ledamot i kommunalförbundet VA SYD:s förbundsstyrelse och ägarnämnd Burlöv samt 
styrelseordförande i AB Malmöregionens Avlopp (ABMA), informerar kommunstyrelsens arbetsutskott 
om planerade investeringar inom VA SYD, samt om aktuella frågor inom ABMA.

___
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KS/2019:682-041

§ 149
Begäran om förändring av användning av beviljade medel – miljö- och bygg-
nämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå miljö- och byggnämndens hemställan av den 17 september 2019, § 102, samt

att överföra 300 tkr från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen, för en centralt placerad administ-
rativ tjänst.

___

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden äskade i sin budgetskrivelse den 10 april 2019, § 39, om 1 000 tkr för två hand-
läggartjänster, samt 440 tkr för en assistenttjänst. Det sistnämnda äskandet gällde endast om miljö- och 
byggavdelningen skulle beslutas bli en egen förvaltning.

Kommunfullmäktige tilldelade den 18 juni 2019, § 60, i budget 2019 och flerårsplan 2020‒2021, nämn-
den ett permanent anslag för en handläggare motsvarande 300 tkr till följd av kommunens utbyggnads-
planer. Resterande kostnad för tjänsten förväntades täckas av taxeintaget.

Under sommaren inleddes en rekrytering av en administrativ tjänst till miljö- och byggavdelningen. Då 
förvaltningsledningen uppmärksammades på att den utlysta tjänsten inte överensstämde med kommun-
fullmäktiges beslut avbröts rekryteringen. 

Miljö- och byggnämnden hemställer den 17 september 2019, § 102, att få använda beviljade permanenta 
medel om 300 tkr till en administrativ tjänst. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra 300 tkr till kommun-
styrelsen för en centralt placerad administrativ tjänst.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-05
Beslut miljö- och byggnämnden 2019-09-17, § 102
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KS/2019:608-007

§ 150
Antagande av internkontrollplan 2020 ‒ kommungemensamma kontrollmoment

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta plan för intern kontroll 2020, kommungemensamma moment, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen fastställa en internkontrollplan enligt reglementet för intern kontroll i Burlövs 
kommun. Det görs varje år en bedömning av vilka kommungemensamma processer som behöver grans-
kas och följas upp. Sedan är det kommunstyrelsen som en gång varje år fastställer dem i en intern kon-
trollplan. 

Planen ska beskriva vilken metod som ska användas, hur ofta uppföljningen ska göras och vilken funktion 
som är ansvarig för uppföljning av respektive kontrollmoment under året samt vilken funktion som ska 
vara mottagare av rapporten.

Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2020 avseende 
kommungemensamma kontrollmoment.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Bilaga 1 Förslag till plan för intern kontroll 2020 – kommungemensamma moment
Bilaga 2 Riskanalys (Minnesanteckningar från arbetsmöte 2019-08-29)
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KS/2018:561-003

§ 151
Revidering av utbildnings- och kulturnämndens reglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–
2022, antaget av kommunfullmäktige den 15 oktober 2018, § 90, i enlighet med utbildnings- och kultur-
nämndens i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs 
kommun 2019–2022 den 15 oktober 2018, § 90.

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 26 augusti 2019, § 84, att fullmäktige reviderar reglementet 
genom att göra följande tillägg till reglementets 2 §: ”Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårds-
lagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamheten”.

Tillägget föreslås utifrån kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun, varvid konsta-
teras att nämndens reglemente inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige revidera nämndens reglemente i enlighet med nämn-
dens beslut.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-26, § 84
Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun 2019–2022, antaget 
av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 90
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KS/2019:162-311

§ 152
Namngivning av nya gator och platser, Sockervägen ‒ Burlöv C ‒ 
Östragårdskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta i ärendet redovisade namn.

___

Ärendebeskrivning
I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis 
gator, torg, kvarter och byggnader. Nu har namnförslag tagits fram för platser vid Burlöv C, den nya drag-
ningen av Sockervägen i Åkarp samt för en ny skola i Åkarp.

Namnförslagen har varit på samråd och föreslås nu antas.

Förslagen är:

 att omdragningen av Sockervägen fortsatt ska heta Sockervägen
 att följande namn ges vid Burlöv C: Tågarps plats, Stationstorget, Hannatorget, Axel Sjödins gata, Re-

kordgatan, Kvarter Kundmagneten och Kvarter Mötesplatsen
 att den planerade nya skolan i Åkarp får namnet Östragårdskolan.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-20
Namngivning av nya gator och platser – Sockervägen – Burlöv C – Östragårdskolan, 2019-09-23
Samrådsredogörelse, 2019-09-23
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KS/2019:458-109

§ 153
Antagande av handlingsplan för att minska tillgång till och användning av 
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Burlövs kommun 2019‒2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta handlingsplan för att minska tillgång till och användning av alkohol, narkotika, droger och tobak 
(ANDT-plan) i Burlövs kommun 2019‒2021, enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Ärendebeskrivning
I ärendet lämnas ett förslag på en plan över vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att minska till-
gången till och användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-plan). En arbetsgrupp fick i 
uppdrag att arbeta fram förslaget som sedan skickades ut på remiss. Remissinstanser var samtliga nämn-
der i Burlövs kommun, två verksamheter lokaliserade i Arlöv inom Region Skånes verksamhet, och samtli-
ga föreningar upptagna i föreningsregistret i Burlövs kommun. Det kom in tre remissvar; från miljö- och 
byggnämnden, socialförvaltningen samt utbildnings- och kulturförvaltningen. Utifrån svaren har några 
mindre justeringar sedan gjorts, främst i form av förtydliganden i texten.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Förslag till ANDT-plan
Miljö- och byggnämndens yttrande 2019-08-02
Socialförvaltningens yttrande 2019-09-06 
Utbildnings- och kulturförvaltningens yttrande 2019-09-10
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§ 154
Förrättningar

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

a) Fullmäktige och revisionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm den 12 november 2019, 
deltagaravgift 1 900 kr – deltagare: Kommunfullmäktiges presidium

b) Fullmäktiges presidiekonferens, Sveriges Kommuner och Landsting, Malmö den 3 december 2019, 
deltagaravgift 1 900 kr – deltagare: Kommunfullmäktiges presidium

___
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§ 155
Delgivningar

a) KS/2019:611
Svar på yttrande enligt 6 kap. miljöbalken för om- och tillbyggnad av Utklippans fjärrvärmecentral på 
fastigheterna Utklippan 5, Utklippan 4 samt del av Hamnen 22:195, Malmö stad

b) KS/2019:68
Månadsrapport Burlöv Banverksavtalet 2019-09-30

c) KS/2019:68
Månadsrapport Burlöv Pensionsmedel 2019-09-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger delgivningen till handlingarna.

___
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Kommunstyrelsen

Delgivningar

1. KS/2019:182
Mötesprotokoll 2019-09-23 - Burlövs Bostäder AB

2. KS/2018:856
Tillförordnad kommundirektör 2019-12-07 - 2019-12-11

3. KS/2019:326
E-post gällande förslag till förbundsordning VA SYD

4. KS/2019:699
Minnesanteckningar - Inflytanderådet 2019-09-10

5. KS/2019:191
Anteckningar styrelsemöte 2019-09-26 AMBA

6. KS/2019:191
Kallelse Styrelsemöte 2019-10-15 ABMA

7. KS/2019:191
Punkt 6 Styrelsemöte 2019-10-15 ABMA

8. KS/2019:191
Presentation Studiebesök Trafikverket 2019-09-26 ABMA

9. KS/2019:16
Kallelse och dagordning till sammanträde 2019-10-17 - Räddningstjänsten Syd

10. KS/2019:16
Delårsrapport 2 2019 - Räddningstjänsten Syd

11. KS/2019:16
Förslag till reviderad upplaga av förbundsordningen 2019-10-17 - 
Räddningstjänsten Syd

12. KS/2019:95
Protokoll styrelsemöte Finsam 2019-09-26

13. KS/2016:761
Minnesanteckningar Samrådsgruppmöte 2019-10-14 - Trafikverket
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

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

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

DELEGATIONSBESLUT
DATUM
2019-10-03

1/1
DIARIENUMMER
KS/2018:856-029

BESLUTSNUMMER
KS delg/2019:190

Kommunledningskontoret
Handläggare: Lars-Åke Ståhl
Telefon: 040-625 61 16
E-post: Lars-Ake.Stahl@burlov.se

Kommunstyrelsen  
Charlotta Wemme Dehlin

Tillförordnad kommundirektör 191207-191211

Under perioden 191207- 191211 förordnas som tf kommundirektör, pga undertecknads 
ledighet; Charlotta Wemme Dehlin.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör
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From:                                 Filip Liedholm
Sent:                                  Fri, 4 Oct 2019 11:09:12 +0000
To:                                      Filip Liedholm
Subject:                             VB: VA-syd

 

From: Lars Johnson <lars.johnson@telia.com>
Sent: Thursday, October 3, 2019 9:17:52 PM
To: Nils Holmqvist <nholmqvist@telia.com>; Rolf Hagmann <Rolf.Hagmann@burlov.se>; Göran Kilstrand 
<goran.kihlstrand@swipnet.se>; Uno Törringer <uno.torringer@gmail.com>; Håkan Dahlgren 
<hakandahlgren9@gmail.com>; Anders Brännström <andersbrannstrom53@gmail.com>
Cc: Lars-Åke Ståhl <Lars-Ake.Stahl@burlov.se>
Subject: VA-syd 
 
Till Burlövs kommuns representanter i VASyd,

Det har kommit till vår kännedom att det cirkulerar ett förslag till ny förbundsordning för VASyd 
som skall behandlas i olika organ den kommande tiden. 
 
Vi vill tydligt framföra att KsAu i Burlövs kommun den 10/9 2019 informerades om förslaget och 
enigt ansåg att förslaget inte är bra för Burlövs kommun. Motivet till ställningstagandet bygger på 
att KsAu även i fortsättningen vill ha full kontroll över investeringsvolym i kommunkoncernen och 
kunna prioritera mellan olika angelägna områden. 
 
Vi rekommenderar därför Burlövs kommuns representanter att inte stödja förslaget eller att avstå 
från at ta ställning. Ägarkommunernas är inbjudna till överläggning om bl a denna fråga den 6/11 
2019.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Johnson
 
                              Lars-Åke Ståhl
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MINNESANTECKNINGAR

DATUM

2019-09-09 

1/3
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SN/2019:172-739 

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare: Malin Lövdahl
Telefon: 040-625 63 50
E-post: malin.lovdahl@burlov.se

Minnesanteckningar - Inflytanderådet 2019-09-10
Mötesdatum: 2019-09-10

Plats: Stora Sess, Medborgarhuset, Arlöv
Deltagare: Mats Olsson, ordförande, Inger Borgenberg, socialnämnden, Jan Hansson, PRO 

Åkarp, Ulla Jinneland, SPF Burlöv, Roine Olsson, PRO Arlöv, Ulla Persson Edje, 
SPF Vårbo, Lillemor Cederlund, Synskadades riksförbund Lundabygden, Jan 
Bengtsson, Neuroförbundet Lundbygden, Rolf Persson, PRO Åkarp, Birgitta 
Malm, SPF Burlöv, Kerstin Persson, SPF Vårbo, Hans Simonsson, Synskadades 
riksförbund Lundabygden, Gertrud Danielsson, Lars Wästberg, socialchef, Ma-
lin Lövdahl, nämndsekreterare, Emma Englander, medicinskt ansvarig sjukskö-
terka p. 1-5, Ingmar Lindeberg och Igor Kuckovic p. 6.

Ärenden
1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Olsson öppnar mötet och deltagarna får presentera sig för varandra.

2. Utseende av vice ordförande i rådet
Jan Hansson, PRO Åkarp utses till vice ordförande på 1 år.

3. Hälso- och sjukvårdsavtalet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Englander presenterar sig och berättar om hälso- 
och sjukvårdsavtalet.

4. Bemanningen av sjuksköterskor i Burlövs kommun
Emma Englander informerar vidare om sjuksköterskesituationen i Burlövs kommun med flera 
vakanser och stor rörlighet bland personalen. Kommunen har 18 heltidstjänster varav 4 är va-
kanta i nuläget. I dagsläget finns olika läkare som ansvarar för olika särskilda boenden. De pa-
tienter som bor hemma med kommunal hemsjukvård har inte heller samma läkare. Flertalet 
av de läkare som ansvarar för kommunens patienter är dessutom hyrläkare. Kommunen hade 
haft stor fördel av att ha en utsedd läkare som ansvarade för hemsjukvården måndag till fre-
dag likt liknande överenskommelser i andra kommunen. Förslaget ska lyftas i samverkan med 
Arlövs vårdcentral.

5. Verksamhetsplanen för socialnämnden
Verksamhetsplanen 2020 för socialnämnden är under framtagande och presenteras i decem-
ber.
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6. Tillgänglighetsproblem utifrån dåligt klippta häckar och buskar
Ingmar Lindeberg och Igor Kuckovic från kommunteknik berättar om hur de arbetar med pro-
blemet med fastighetsägare som inte klipper sina häckar eller buskar. I första hand informerar 
de fastighetsägaren om deras skyldigheter att klippa växtligheten. Vid utebliven åtgärd över-
lämnas ärendet till miljö- och byggavdelningen där det i sällsynta fall blir vitesföreläggande. 
Kommunteknik önskar att de har större påtryckningsmedel för att detta ska ha avsedd effekt. 
Medborgare bör oftare informeras om sina skyldigheter i detta via olika informationskanaler 
tex. Burlövstidningen. 

Synpunkter från rådet lämnas till kommunteknik kring:
- Dåligt klippt växtlighet är ett stort hinder och fara för synskadade med ledarhund som 

tvingas ut i vägbanan.
- Sliten målarfärg på övergångsställen vid Elisetorp som därmed blir svåra att se för synska-

dade.
- Efterfrågas bänk längs Lundavägen i Arlöv för att vila trötta ben. 
- Träden längs GC-vägen på västra sidan av Åkarps station behöver klippas. 

7. Maten på Mötesplatsen i Arlöv
PRO Åkarp lämnar synpunkter på att det saknas en kock på Mötesplatsen. Lunch serveras 
men maten är ej tillagad på plats. Socialchefen svarar att från den 1 januari kommer mat kun-
na tillagas på plats i Mötesplatsens kök igen. 

8. Datorutbildning på Mötesplatsen för att motverka det digitala utanförskapet
Önskemål lämnas att ungdomar rekryteras från fritidsgårdar via Ungdomsgruppen för att lära 
äldre om datorer. Även önskemål om utrustning för synskadade på datorerna. 
Synpunkter lämnas på att behörigheterna på datorerna inte fungerar.

Socialchefen undersöker frågorna ovan.

9. Övrigt
Synpunkter lämnas på att pensionärsföreningarna inte fått vara delaktiga i utformningen av 
Äldredagen. Socialchefen lyfter frågan med berörd enhetschef. 

Färdtjänsten sätts upp som punkt till mötet i december. Representant från Skånetrafiken 
bjuds in. 

Socialchefen informerar om studiebesök på Harakärrsgården av undersköterskor från Hiroshi-
ma i Japan. Undersköterskor från Burlöv kommer sedan att åka till Hiroshima för att fortsätta 
utbyta erfarenheter.  

Remisser från planavdelningen skickas till Inflytanderådet. Dessa ska besvaras enskilt om ens 
förening har synpunkter i frågan. 

Önskemål om utbildning för rådet lämnas. Socialchefen återkommer i frågan vid nästa möte.
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Anteckningar förda av

Malin Lövdahl 
Nämndsekreterare
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Anteckningar förda vid extra sammanträde med 
STYRELSEN FÖR AB MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA 
Plats: Trafikverkets kontor, Företagsvägen 14, Arlöv 
Sammanträdesdatum, 2019-09-26 klockan 0800 - 1000 

Närvarande styrelsen: Övriga: 
Nils Holmqvist, ordförande      Bengt Andersson, VD ABMA 
Lars-Erik Wollmér         Jens Peter Eisenschmidt, projektchef TRV  
Rune Netterlid          Marcus Wiedeheim, projektledare TRV 
Hans-Åke Mårtensson    Anders Söreklint, projektchef NCC 
Göran Kihlstand Joakim Schill, bitr. projektchef NCC 
Thord Persson 
Åke Björkman 

Sammanträdets öppnande 
Ordföranden Nils Holmqvist hälsar välkomna till dagens styrelsesammanträde och tackar Jens 
Eisenschmidt från Trafikverket (TRV) för att styrelsen har fått komma hit. Jens är anställd vid 
TRV och arbetar som projektchef för järnvägsprojektet mellan Arlöv och Flackarp. Till da-
gens möte har han sällskap av Marcus Wiedeheim som är projektledare för VA samt av An-
ders Söreklint som är projektchef och Joakim Schill som är produktionschef för entreprenören 
JV NCC-OHL.  
Det skrivs endast minnesanteckningar utan justering eftersom avsikten med mötet var ytterst 
att utväxla information. 

Bakgrund till mötet 
Målet med dagens extra styrelsemöte var information och diskussion om järnvägsprojektet 
mellan Arlöv och Flackarp, hur det framskrider och hur det påverkar i området befintliga 
verksamheter som t.ex. ABMA:s avloppsvattenledning. Avsikten var dessutom att diskutera 
uppkommen situation, där förläggningen av ABMA-ledningen från Åkarpsdammen till kors-
ningen med E6 misslyckades på grund av att levererat rörmaterial utgjordes av ovala rör som 
inte gick att sammanfoga med i rörmuffarna inbyggd elsvets med ett kraftigt inläckage av 
grundvatten i så gott som alla skarvar på ledningen som följd.  

Trafikverkets projekt 
Jens inledde med att ge en översiktlig presentation av Trafikverkets projekt (presentationen 
bifogas anteckningarna). Han och Anders visade dessutom en aktuell film längs järnvägs-
sträckningen filmad från en drönare. Trafikverket filmar regelbundet hela sträckningen med 
hjälp av drönare för att på så sätt översiktligt kunna följa projektets framskridande. 

Projektet avser en utbyggnad av stambanan mellan Arlöv och Lund från två till fyra spår. I 
projektet ingår läggning av nya spår på en sträcka av 11 km, en ombyggnad av tre stationer 
(Hjärup, Åkarp och Arlöv/Burlöv) samt en helt ny station vid Klostergården i Lund. Dessu-
tom läggs två tillfälliga spår genom Åkarp och Hjärup, som kommer att trafikeras under två år 
mellan 2020 och 2022 då schaktningsarbeten genomförs för de nedsänkta spåren genom 
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Åkarp och Hjärup. Under byggtiden skall trafiken på stambanan upprätthållas och erforderliga 
förbindelser över spåren skall finnas. Det är en mycket stor arbetsplats och det finns flera 
tidskritiska moment och deadlines. 
Projektet genomförs som en totalentreprenad baserad på samverkan. Upphandlad entreprenör 
är ett konsortium med NCC Sverige och OHL (Obrascon Huarte Lain) Spanien. Samverkans-
entreprenaden innebär att Trafikverket och NCC-OHL har gemensamma mål för att uppnå ett 
bra resultat, har ett gemensamt kontor med cirka 100 medarbetare, har öppna böcker under 
projektet, står gemensamt för risker, försöker tillsammans maximera möjligheter och mini-
mera hot, har som mål att utnyttja smarta lösningar som gynnar båda parter och verkar till-
sammans för att skapa en säker arbetsmiljö. Projektering och konstruktion ingår i entreprenö-
rens åtaganden.  
Trafikverket har kontrakt med NCC-OHL för sträckan Arlöv till Flackarp. Sträckan Flackarp 
till Lund utgör en option som måste utlösas under 2020 om sträckan skall komma med i ent-
reprenaden. Den totala projektkostnaden uppgår till 5,4 miljarder kronor i 2015 års prisnivå.  
Arbetet har indelats i tre tydliga faser - en före, en under och en efter tågdriften på de två pro-
visoriska spåren. De första åren i projektet mellan år 2017 - 2020 präglas helt av förberedel-
serna av att anlägga de två tillfälliga provisoriska spåren genom Hjärup och Åkarp. Proviso-
riska stationer måste byggas anpassade till de provisoriska spåren. I detta skede erfordras 
dessutom omläggning av ett flertal olika ledningar, som ligger i vägen för spåren. De proviso-
riska spåren måste vara på plats senast sommaren 2020. 

Under sensommaren 2020 skall järnvägstrafiken genom Hjärup och Åkarp kopplas om till de 
tillfälliga spåren. De gamla spåren rivs därefter och arbetet med de nya spåren och stationerna 
i Hjärup och Åkarp påbörjas. Ett omfattande schaktningsarbete kommer att genomföras på 
sträckan Åkarp - Hjärup för de nedsänkta spåren med omkring 1,2 miljoner m3 överskotts-
massor. Tågtrafiken genom Arlöv flyttas över till två nybyggda spår väster om de ursprung-
liga och de gamla spåren rivs upp för att ersättas av två nya spår. Under 2020 beräknas även 
arbetet påbörjas med spåren mellan Lund och Hjärup med en ny station vid Klostergården. 

Under sommaren 2022 skall de nya spåren och de nya stationerna tas i drift och järnvägstrafi-
ken kopplas bort från de tillfälliga spåren. Efter 2022 utförs återställningsarbete och färdig-
ställande av broar och de nya stationerna. Det är också under denna tid, fram till 2024, som 
delen Lund - Flackarp färdigställs med den nya stationen i Klostergården.  

Arbetet med omläggning av ABMA:s ledning genom Åkarp 
ABMA berörs i stor omfattning av järnvägsarbetena och ledningen genom Åkarp måste läg-
gas om för att ge plats åt de provisoriska spåren. En överenskommelse mellan ABMA och 
TRV daterad 2016-04-19 utgör grunden för omläggningen av ledningen. Sammanfattningsvis 
anges i överenskommelsen att ledningen i sin helhet skall utföras som en helsvetsad PE-
ledning typ Weholight med dimension φ600 mm med ringstyvhet minst SN8. För ledningsför-
läggningen skall Svenskt Vattens anvisningar och branschpraxis gälla som generella krav. 
Dessutom skall ABMA vara samrådsinstans vid projektering, beredas möjlighet att yttra sig 
på ett rimligt sätt över bygghandlingar, omgående informeras vid skada och problem och be-
redas möjlighet att delta vid arbetets fortskridande, provryckningar och filmningar. 
Omläggningen av ABMA:s ledning genom Åkarp påbörjades med korsningen av E6 under 
avstängningen i oktober 2018, då en 80 meter lång helsvetsad PE-ledning av fabrikat We-
holite grävdes ner under E6.  
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Entreprenören framförde vid byggmöte under våren 2019 önskemål om att byta ut den 
helsvetsade Weholight ledningen mot en ledning av fabrikat Wavin XL med muffar, som 
skulle vara lättare att lägga, som skulle medföra att en jämn lutning på ledningen kan säker-
ställas och som skulle medge att erforderligt schakt kan hanteras bättre med hänsyn till de 
boende längs ledningen. Ledningslutningen är mycket liten och det är angeläget med en jämn 
lutning på ledningen. Vi accepterade ett byte av rörmaterial till fabrikat Wavin efter försäk-
ringar från TRV/OHL att Wavin rören skulle uppfylla samma kvalitetsklass som Weholight 
rören. Överenskommelsen mellan ABMA och Trafikverket gäller fortsatt i sin helhet även 
med byte av rörmaterial. 
I mitten av juni månad var avsikten att besiktiga arbetena med ledningen i fält. Innan mötet 
meddelades om stora problem med ledningen på grund av leverans av ett felaktigt rörmaterial. 
Rören hade för stor ovalitet och det gick inte att sammanfoga rören på avsett sätt utan an-
vändning av ett pressverktyg. Svetsningen fungerade därför inte som den skulle och prov-
tryckning och filmning visade på otätheter och läckage i stort sett i varje rörskarv (Observat-
ionsrapport från Reijers, 2019-07-04). Trots att man var medvetna om problemen med rör-
materialet redan vid läggningen av de första rören valde entreprenören att lägga hela ledning-
en med det felaktiga rörmaterialet på grund av tidspressen för att de provisoriska spåren skall 
kunna läggas som planerat med start i augusti 2019. Beskedet om problemen med rören var 
helt oväntat för ABMA och ingen information hade getts trots flera projektmöten.  
ABMA påtalade i brev till TRV 2019-06-24 att vi inte accepterade ledningen i det skick den 
var och att den otäta ledningen inte får kopplas ihop med befintlig ledning. TRV svarade i 
brev 2019-06-28 att man var medvetna om problemen, att man inte kunnat stoppa arbetet på 
grund av att det var tidskritiskt och att resultatet inte motsvarade de krav som finns i överens-
kommelsen. I en handlingsplan 2019-07-04 från TRV meddelades att på grund av tidplanen 
för de provisoriska spåren kan problemen inte åtgärdas annat än inifrån genom strumpning. 
Andra åtgärder kan genomföras först efter 2023. I handlingsplanen angavs att strumpningen 
kan göras som en temporär lösning där en ny ledning läggs då de provisoriska spåren rivits 
eller som en permanent lösning om ledningsägaren kan acceptera det. ABMA meddelade 
2019-07-08 att vi accepterar lagd ledning som temporär lösning efter strumpning om 
TRV/NCC ansvarar för driften och om omläggning av ledningen sker då de provisoriska spå-
ren rivits. 
I dagsläget har den nya ledningen strumpats och den har tagits i drift fram till korsningen med 
E6. Där har en provisorisk ledning lagts, som överför avloppsvattnet från den nya ledningen 
till befintlig ABMA-ledning. TRV uppger att man filmat och provtryckt ledningen med bra 
resultat och att det finns dokumenterat, vilket dock inte har överlämnats till ABMA.  
Förberedelser för att lägga resterande del av ledningen pågår. Vi har kommit överens med 
TRV att ledningsmaterialet skall vara Weholight. Det har framförts att det finns svårigheter 
att få plats för ledningen längs Alnarpsdiket på grund av att VA SYD:s vattenledning måste 
flyttas något mot diket och närmare ABMA-ledningen eftersom skyddsavståndet till stråket 
med elledningar på andra sidan var för litet. Vi har ställt krav på att vi måste ha åtkomst till 
ledningen i framtiden vid behov utan att behöva flytta VA SYD:s ledning.  

Avslutande diskussioner vid styrelsemötet 
ABMA ställde krav på att den defekta och lagade ledningen skall bytas ut mot en ny ledning 
av god kvalitet då det är möjligt att genomföra. Skälet till det dåliga utförandet var en stark 
tidspress på entreprenören för att klara tidplanen för de provisoriska spåren entreprenören 
bedömde att han inte kunde vänta på en leverans av riktiga rör. Det är inget som ABMA har 
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Postadress Faktureringsadress Besöksadress Telefon e-post
c/o Burlövs kommun c/o Burlövs Bostäder AB 040-43 90 00 abma@telia.com 
Box 53 Box 103 Kärleksgatan 6 072 720 49 05 bengt.andersson@bolina.hsb.se 
232 21  Arlöv 232 22 ARLÖV ARLÖV Fax Organisationsnr

040-43 34 87 556073-4336

AB Malmöregionens Avlopp, Vårt datum Vår beteckning

ABMA 2019-10-08

Ert datum Er beteckning

Till
STYRELSEN FÖR
AB MALMÖREGIONENS AVLOPP,
ABMA

KALLELSE  /  UNDERRÄTTELSE

Styrelsen för AB MALMÖREGIONENS AVLOPP, ABMA, kallas härmed till 
sammanträde

Tid: tisdagen den 15 oktober 2019, klockan 18:00 (OBS tiden!)

Plats: Medborgarhuset i Arlöv, konferensrum Skärfläckan.
med adress Kärleksgatan 6, Arlöv

Eventuella förhinder anmäls via e-post till bengt.andersson@minepost.nu.

 FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande

2. Val av justerande

3. Kortfattad översikt av verksamheten

4. Trafikverkets utbyggnad av stambanan mellan Arlöv och Lund

5. Framtida avledning av avloppsvattnet från Hjärup

6. Delårsprognos för år 2019 och budget för 2020

7. Plan för avveckling av ABMA

8. Nästa möte och årsstämma

9. Ev. övrigt 

Underrättelse har utsänts till revisorerna samt tekniska cheferna i Burlöv, Lomma och 
Staffanstorp.

Arlöv dag som ovan

Bengt Andersson
Verkställande direktör
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Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp   2019-10-08 
Styrelsemöte 2019-10-15    Sid 1 (4) 
Ärende till punkt 6 
 

Prognos för 2019 och budget för 2020 

Styrelsen för Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp föreslås besluta  
att  godkänna förslag till prognos för 2019 och lägga den till handlingarna samt 
att  godkänna förslag till budget för 2020. 
 

Ärendet 
En avstämning av ekonomin för ABMA och en genomgång av bolagets verksamhet har gjorts per den 
31/8 2019. De samlade uppgifterna har använts för att göra en prognos för det ekonomiska utfallet för 
2019 samt ett förslag till budget för 2020. En sammanställning har redovisats i bilaga 1. 
För att ge en bakgrund till prognosen för 2019 och förslaget till budget för 2020 ges inledningsvis en 
kort beskrivning av verksamheten och avloppsvattenflöden. 
 

Verksamheten  
Allmänt 
Pumpstationerna har en god teknisk status med små förväntade underhållsinsatser under kommande år. 
Driften har fungerat väl utan några allvarliga incidenter. Åtgärderna med anledning av tidigare utförd 
riskbedömning av arbetsmiljön beräknas vara avslutade under 2019. 
En systematisk spolning och filmning av samtliga ledningssträckor i Lomma och Staffanstorp och av 
vissa ledningssträckor i Burlöv visade att ledningarna har en god status med några mindre brister. 
Vissa ledningssträckor i Burlöv återstår men de är emellertid svåra att filma på grund av liten lutning 
med risk för dämning, stort flöde och svårigheter att minska flödesbelastningen under filmningen.  
I huvudavtalet med VA SYD finns krav att ABMA skall ta fram handlingsplaner för att minska mäng-
den tillskottsvatten till spillvattensystemet. Många åtgärder har genomförts men någon tydlig effekt av 
genomförda åtgärder har hittills inte kunnat konstateras.  

Omläggning av ABMA:s ledning genom Åkarp 
Under 2019 erfordras en omläggning av ABMA:s ledning genom Burlövs kommun från Åkarpsdam-
men, förbi E6 med anslutning till befintlig ledning i Västkustvägens förlängning för att skapa plats för 
de provisoriska järnvägsspåren som behövs för Trafikverkets utbyggnad av järnvägen mellan Arlöv 
och Flackarp. En överenskommelse har tidigare träffats mellan ABMA och Trafikverket om omlägg-
ningen av ledningen.  
Ledningen har lagts från Åkarpsdammen fram till korsningen med E6 men den var behäftad med stora 
fel på grund av materialfel på rören med stort inläckage genom de flesta skarvarna. Entreprenören ge-
nomförde arbetet trots felaktiga rör på grund av en stark tidspress. Ledningen har strumpats och den är 
tät enligt muntliga besked från Trafikverket/NCC. ABMA har inte godkänt utförandet av ledningen 
och har framfört krav på åtgärder i form av en omläggning av ledningen då de provisoriska järnvägs-
spåren rivits. Trafikverket/NCC menar att den ledning som lagts bör kunna godkännas av ABMA ef-
tersom den efter strumpningen är tät och således uppfyller funktionskraven och att kravet på omlägg-
ning av ledningen måste diskuteras.  

Järnvägens påverkan i Hjärup med ny pumpstation och dubbla ledningar  
En ny pumpstation med ledningar har byggts i Hjärup genom samverkan mellan ABMA, Staffanstorps 
kommun och Trafikverket och anläggningarna förbereds för idrifttagning. Lösningen medger två drift-
skeden, där det första skedet varar så länge spillvattnet från Hjärup inte kan ledas direkt vidare mot 
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Styrelsemöte 2018-10-16, ärende till punkt 6   

Sjölundaverket utan måste ledas till befintlig pumpstation D och det andra driftskedet blir permanent 
då allt avloppsvatten från Hjärup leds direkt mot Sjölundaverket. Vid en övergång till det andra drift-
skedet erfordras ett byte av pumparna i den nya pumpstationen till större kapacitet. Dessutom erfordras 
en inkoppling av lagd tryckledning till befintlig pumpstation D. 

Förstärkning av kapaciteten för ABMA 
Förstärkningen av kapaciteten i ABMA:s ledningssystem kommer att genomföras genom avledning av 
avloppsvattnet från Hjärup runt Åkarp i en ny ledning till en ny förbindelsepunkt. Olika möjligheter 
har undersökts och möjligheten som återstår är en samverkan med VA SYD för inkoppling på den 
överföringsledning eller -tunnel, som planeras byggas mellan Lund och Malmö med en sträckning 
ända fram till Sjölundaverket i Malmö. VA SYD lovade att anstränga sig för att kunna bygga de delar 
av överföringsledningen som erfordras för en anslutning av avloppsvattnet från Hjärup så fort som 
möjligt då samverkan inleddes under hösten 2017. Etableringen av VA SYD:s överföringsledning har 
emellertid blivit mera komplex med krav på en helhetssyn, där hänsyn måste tas till en regional ut-
veckling av avloppssystemet. Det innebär att överföringsledningen kommer att kunna vara på plats 
först om cirka 10 år.  

Plan för avveckling av ABMA 
Sedan både Burlöv och senast Lomma överlåtit sina VA-verksamheter till VA SYD har frågan om 
ABMA:s framtid blivit mera aktuell eftersom 85 % av ABMA:s omsättning numera kommer från VA-
kollektiv som ingår i VA SYD:s huvudmannaskap. ABMA:s uppgift och roll är därför inte lika tydlig 
längre och en förändring av bolaget känns rimlig. ABMA:s bolagsstämma 2019-04-09 beslutade om en 
avveckling av ABMA som ett inriktningsbeslut och att ge styrelsen i uppdrag att i samverkan med VA 
SYD och Staffanstorps kommun ta fram ett detaljerat förslag till en senare bolagsstämma, ordinarie 
eller extra. En avveckling av ABMA är en process som kan erfordra en del tid och erforderligt un-
derlag håller på att tas fram och sammanställas. Så länge inga beslut tagits om bolagets avveckling 
måste verksamheten fortsätta som vanligt. Större investeringsbeslut och andra åtaganden måste själv-
fallet undvikas. 
 

Dricksvattenförbrukning och avloppsvattenflöde 
Statistik över dricksvattenförbrukningen inom de områden som är anslutna till ABMA har samlats in 
sedan år 2001, då dricksvattenmängderna utnyttjades som bas för avgiften för rening av avloppsvatt-
net. Förbrukningen har varit stabil med en ökning av omkring 0,5 % per år. Den prognostiserade 
dricksvattenförbrukningen för 2019 uppgår till 2 385 000 m3. Numera används inte dricksvattenför-
brukningen som bas för avgiften till VA SYD längre och uppgifterna används endast för uppföljning. 
Avloppsvattenmängden från ABMA mellan åren 1991 och 2018 har i genomsnitt uppgått till 3 286 000 
m3 per år, vilket motsvarar omkring 104 l/s. Flödet under de första 8 månaderna 2019 har i genomsnitt 
uppgått till 2 295 000 m3 motsvarande 109 l/s i genomsnitt, vilket är drygt 4 % högre än motsvarande 
flöde under 2018. Fördelningen av avloppsvattenmängden mellan ägarkommunerna överensstämmer 
med tidigare år. Prognostiserad avloppsvattenmängd för 2019 uppgår till 3 500 000 m3, vilket är 
samma som budgeterat flöde. Prognosen bygger på mätningar t.o.m. augusti månad och att situationen 
under de sista fyra månaderna av 2019 förväntas bli liknande den för motsvarande tid under 2018. 
 
Förslag till prognos för 2019 

Ekonomi, resultatbudget 
Det ekonomiska utfallet per den 31/8 2019 uppgick till 9 625 900 kr.  
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De samlade kostnaderna under 2019 har prognostiserats till 14 416 100 kr. Det är 500 000 kr lägre än 
budget. En förklaring till avvikelsen framgår av följande. 
De fasta kostnaderna har prognostiserats till 1 161 800 kr, vilket är 438 200 kr lägre än budget. De 
fasta kostnaderna avser avskrivningar och räntor samt underhåll och utredningar.  
Avskrivningarna förväntas bli omkring 90 000 kr lägre än budget och kostnaden för räntorna cirka 
50 000 kr lägre än budget för 2019 beroende på att lånet hos Swedbank har amorterats av i sin helhet 
per den 2019-08-28. Kostnaderna för kapital blir således drygt 140 000 kr lägre än budget.  
Utfallet för kostnaderna för underhåll och utredningar per den 31 augusti uppgick till 88 200 kr. Kost-
naderna förväntas uppgå till omkring 200 000 kr under 2019, vilket är 300 000 kr lägre än budget. Ge-
nom att alternativet för framtida avledning av avloppsvattnet från Hjärup bygger på en samverkan med 
VA SYD erfordras inte egna utredningar i samma utsträckning som tidigare. Prognosticerat belopp 
avser bidrag till avslutning av de investeringsprojekt som utförs på grund av järnvägsutbyggnaden.  
Utfallet för de rörliga kostnaderna per den 31 augusti uppgick till 795 500 kr. Kostnaderna under 2019 
förväntas uppgå till 1 555 000 kr, vilket är samma som budget. Kostnaderna för tillsyn och skötsel 
förväntas bli 160 000 kr och för el och renvatten 40 000 kr lägre än budget medan kostnaderna för ad-
ministration förväntas bli 200 000 kr högre än budget beroende på kostnaderna för pågående utred-
ningsarbete för en plan för avveckling av ABMA. 
Utfallet för avgiften till VA SYD per den 31 augusti uppgick till 7 781 400 kr och det omfattar de två 
första kvartalen samt juli och augusti månader (vilket inte har bokförts ännu). Avgiften har prognosti-
serats till 11 699 300 kr för 2019, vilket är omkring 60 000 kr lägre än budget.  

Sammanfattning resultaträkning 2019 
De samlade kostnaderna för 2019 har prognostiserats till 14 416 100 kr, vilket innebär att ett överskott 
förväntas uppkomma med 500 000 kr. 88 % av överskottet beror på lägre fasta kostnader och 12 % på 
minskade kostnader till VA SYD. Praxis sedan många år tillbaka är att överskott i verksamheten inte 
återbetalas till ägarkommunerna utan det används för kommande investeringar och för att stärka bola-
gets likvida medel. 

Investeringar 
Investeringsbudget för 2019 innehåller inte några investeringsposter.  
Lånet från Swedbank till finansiering av pumpstation C under 2013/14 har amorterats av i sin helhet 
per den 2019-08-31 med 5 600 000 kr. Amorteringar tas inte upp i resultaträkningen och amorteringar-
na har betalats med likvida bankmedel. 
 

Förslag till budget för 2020 
I bilaga1 redovisas förslag till budget för 2020. 

Avloppsvattenflöde 
I gällande avtal mellan ABMA och VA SYD för omhändertagande av avloppsvatten utgör avloppsvat-
tenflödet grunden för avgiften. Eftersom ABMA.s ledningssystem är nederbördspåverkat är det viktigt 
att välja rätt bas för budget eftersom variationerna i avloppsvattenflöde inom och mellan år kan vara 
stora. Sedan år 2015, då avtalet med VA SYD började gälla, har budgeterat flöde valts på säkra sidan 
för att undvika ett budgetunderskott och för att inte äventyra likviditeten för ABMA.  
För åren 2015 - 2018 valdes 3 800 000 m3, ett flöde som har inträffat för något år under perioden 1991 
- 2017 och som förväntades vara på säkra sidan så att underskott skulle undvikas. Uppmätt avloppsvat-
tenflöde under åren 2015 - 2018 har uppgått till mellan 3 386 000 och 3 478 000 m3. För budget för 
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2019 valdes därför 3 500 000 m3 som budgeterat avloppsvattenflöde för att undvika för stort överskott 
och som framgått ovan är prognostiserat avloppsflöde det samma som det som budgeterats. För att 
skapa en något större marginal och större säkerhet för 2020 har valts att öka det budgeterade flödet till 
3 600 000 m3. 

Ekonomi, resultatbudget 
Föreslaget belopp för resultatbudget för 2020 är 15 275 000 kr, vilket är 360 000 kr högre än budget 
för 2019. En förklaring till förslaget ges i det följande. 
De fasta kostnaderna har budgeterats till 1 200 000 kr, vilket är 400 000 kr lägre än budget för 2019. 
Nivån på avskrivningarna under 2020 bedöms öka med omkring 60 000 kr för investeringen i Hjärup 
och med 10 000 kr för ABMA:s del av Trafikverkets omläggning av ledningen genom Åkarp, vilket 
inryms i budgeterad kostnad för 2019. Inga räntekostnader kommer att finnas länge, vilket medför en 
lägre kostnad av 100 000 kr jämfört med budget för 2019. Detta medför att föreslagna kapitalkostnader 
för 2020 blir 100 000 kronor lägre än för budget 2019. Kostnaderna för underhåll och utredningar för-
väntas uppgå till 200 000 kr, vilket är 300 000 kr lägre än för budget 2019.  
De rörliga kostnaderna har budgeterats till 1 755 000 kr, vilket är 200 000 kr högre än för 2019. Ök-
ningen beror på förmodat behov av externa insatser för planeringen av avvecklingen av ABMA.  
Avgiften till VA SYD baseras på ett avloppsvattenflöde av 3 600 000 m3 och budgeterat belopp uppgår 
till 12 320 000 kr inkl. en uppräkning av avgiften med 3 %. Beloppet är 560 000 kr högre än det som 
budgeterats för 2019.  

Sammanfattning resultatbudget 2020 
Resultatbudget för 2020 föreslås uppgå till 15 275 000 kr, vilket är en ökning med 360 000 kr jämfört 
med budget för 2019. Ökningen beror på högre kostnader för planering av avvecklingen av ABMA, på 
ett högre budgeterat avloppsvattenflöde till VA SYD och på en indexuppräkning med 3 %. Ökningen 
minskade genom lägre fasta kostnader.  
 

Investeringar 
Vad gäller hantering av avloppsvattnet i Hjärup har åtgärderna vid Hjärup fr.o.m. 2020 och framåt 
budgeterats med 3,5 Mkr. Ett pris för tilläggsarbetena har lämnats av Trafikverket, där kostnaden för 
ABMA:s del av arbetena uppgår till 2,6 Mkr som har ökats till 3,0 Mkr för oförutsett. Vid en övergång 
till det andra driftskedet kommer pumparna i den nya pumpstationen att bytas för större kapacitet samt 
ny tryckledning vid pumpstation D inkopplas. Kostnaderna för detta har uppskattats till 0,5 Mkr. 
Vad gäller avledningen av avloppsvattnet från Hjärup mot Sjölundaverket har förordats en samverkan 
med VA SYD med en inkoppling på den planerade överföringsledningen mellan Lund och Malmö. 
ABMA:s investering kommer att bli begränsad med en samverkan med VA SYD. Nuvarande modell 
är att VA SYD står för investeringskostnaderna för en ny ledning ända fram till Sjölundaverket och att 
ABMA betalar VA SYD:s kapital- och driftkostnader i förhållande till utnyttjandet. En ny ledning från 
den nya pumpstationen till VA SYD:s överföringsledning erfordras och ABMA skall stå för dessa in-
vesteringar, som har uppskattats till 5 Mkr. 
 
 
Bengt Andersson 
Verkställande direktör 
 
Bilaga 1 Prognos för 2019 och förslag till budget för 2020 
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Bilaga 1 till ärende 6 
Styrelsemöte 2019-10-15 

PROGNOS FÖR ÅR 2019
FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2020

KOSTNADER
Budg 2020 Prog 2019 Utfall 31/8 Budg 2019

kkr kkr kkr kkr

Fasta kostnader

Avskrivningar 1 000,0 911,8 911,8 1 000,0
Räntor 0,0 50,0 48,8 100,0
Underhåll/utredningar 200,0 200,0 88,2 500,0

Summa 1 200,0 1 161,8 1 048,8 1 600,0

Rörliga kostnader

Tillsyn och skötsel 300,0 140,0 51,1 300,0
El, vatten och renhållning 650,0 610,0 390,3 650,0
Administration 800,0 800,0 354,3 600,0
Oförutsett/skatt 5,0 5,0 0,0 5,0

Summa 1 755,0 1 555,0 795,7 1 555,0

Avgifter till VASYD

Fast avgift 6 070,0 5 892,1 3 928,1 5 892,2
Rörlig avgift 6 250,0 5 807,1 3 853,3 5 869,5

Summa 12 320,0 11 699,3 7 781,4 11 761,7

SUMMA KOSTNADER 15 275,0 14 416,1 9 625,9 14 916,7

INTÄKTER
Budg 2020 Prog 2019 Utfall 31/8 Budg 2019

kkr kkr kkr kkr

Burlöv

Fasta kostnader 432,0 418,2 377,6 576,0
Rörliga kostnader 901,9 799,7 417,6 800,4
Avgift till VASYD 6 331,1 6 016,8 4 083,4 6 054,3

Summa 7 665,0 7 234,7 4 878,6 7 430,7

Lomma

Fasta kostnader 492,0 476,3 430,0 656,0
Rörliga kostnader 611,8 542,0 275,2 541,8
Avgift till VASYD 4 294,9 4 078,0 2 691,6 4 098,1

Summa 5 398,7 5 096,4 3 396,8 5 295,9

Staffanstorp

Fasta kostnader 276,0 267,2 241,2 368,0
Rörliga kostnader 241,3 213,3 102,9 212,8
Avgift till VASYD 1 694,0 1 604,5 1 006,4 1 609,3

Summa 2 211,3 2 084,9 1 350,6 2 190,1

SUMMA INTÄKTER 15 275,0 14 416,1 9 625,9 14 916,7
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SPEC. AVGIFTER 

Budg 2020 Prog 2019 Utfall 31/8 Budg 2019
kkr kkr kkr kkr

Kostnad per kbm 
avloppsvatten

Fasta kostnader 0,33 0,33 0,46 0,46
Rörliga kostnader 0,49 0,44 0,35 0,44
Avgift till VASYD, fast 1,69 1,68 1,71 1,68
Avgift till VASYD, rörlig 1,74 1,66 1,68 1,68

Summa 4,24 4,12 4,19 4,26

renvatten

Fasta kostnader 0,50 0,49 0,66 0,68
Rörliga kostnader 0,73 0,65 0,50 0,65
Avgift till VASYD, fast 2,53 2,47 2,47 2,49
Avgift till VASYD, rörlig 2,60 2,43 2,42 2,48

Summa 6,36 6,04 6,05 6,29

MÄNGDER
Budg 2020 Prog 2019 Utfall 31/8 Budg 2019

Avloppsvattenmängder kkbm kkbm kkbm kkbm

Burlöv 1 850 1 800 1 204 1 802
Lomma 1 255 1 220 794 1 220
Staffanstorp 495 480 297 479

Summa kkbm 3 600 3 500 2 295 3 500

Summa l/s 114,2 110,3 109,4 111,0

Burlöv 58,7 53,6 57,4 57,1
Lomma 39,8 40,9 37,9 38,7
Staffanstorp 15,7 15,8 14,2 15,2

Debiterat renvatten kkbm kkbm kkbm kkbm

Burlöv 1235 1228 818 1220
Lomma 880 875 584 870
Staffanstorp 285 282 188 280

Summa 2400 2385 1590 2370
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INVESTERINGSBUDGET

Anslutning till VA SYD

Budg 2020 - Budget 2020 Prog 2019 Budget 2019

Kostnader kkr kkr kkr kkr

Ledningsnät
Hjärup 3 500 3 000 0 0
Järnvägen 0 0 0 0
Anslutning VA SYD 5 000 0 0 0
Tryckledningen 0 0

Intäkter
Kassa 3 000
Lån 5 500

Summa 8 500 3 000 0 0
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Lund-Arlöv, fyra spår 186
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Vad - Varför

• Utbyggnad från två till fyra spår, 11 km
• Tre stationer byggs om: Hjärup, Åkarp och Arlöv (Burlöv)

Helt ny station vid Klostergården, Lund
• Tillfälliga spår genom Åkarp/Hjärup (trafikeras två år)
• Total budget 5,4 md SEK  (2015 års prisnivå)

• Ökad kapacitet
• Färre trafikstörningar
• Mindre bullerstörningar
• Fler passager över spåren
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Projekttid 2017-2024 188
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Projektorganisation, Trafikverket
Projektchef               
Jens-Peter 

Eisenschmidt

Bitr. Projektchef 
STAB                 

Patrik Dymling

Stabsingenjör                
Rebecca 

Fredgardh

Överlämnande
koordinator                                

Nilla Lindfors

Projekt-
administratör        

Ulrica Sjöström

Bitr. Projektchef 
Produktion 

Thomas Hallgren

Projektledare                       
BEST                                    

Thomas Hallgren

Koordinering 
Bombardier

Koordinering 
BEST

Projektledare                      
Mark                                     

Marie Minör

Mobility
Management        
Sara Persson

Koordinering 
Mark

Projektledare                            
VA                                                          

Marcus Wiedeheim

Avtal 
ledningsägare

Koordinering 
Ledningar

Projektledare 
Konstbyggnader
Lena Hägg (f-led)

Petter Holmqvist (tf)

Fastighetsnära 
buller

Koordinering 
Konstbyggnader

Arbetsmiljö, 
miljö & säkerhet     
Mikael Lundquist

Inköp                 
Malin Isaksson

Kommunikation 
Eva Oskarsson

Samverkan Britt-
Marie Grafström

Kontraktskoordinator       
Patrik Nilsson

Teknik  & Miljö
Per Carlsson

Anneli Rossander
Anders Dahlberg

Markförhandling
Olof Weberup
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Organisation, 
JV NCC-OHL
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Samverkan hög

• Mål
Uppnå bättre gemensamt resultat
Trafikverket – Entreprenör - Medfinansiärer

• Gemensamma mål

• Gemensamt kontor – ca 100 medarbetare

• Öppna böcker

• Gemensamma risker

• Maximera möjligheter och minimera hot

• Smarta lösningar som gynnar båda parter

• Säker arbetsmiljö
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Utmaningar

• Massor – ca 1,2 miljoner m3 överskott

• Buller – under byggtid och den färdig anläggningen

• Trafik under byggtiden – Upprätthålla trafik på Södra 
stambanan med tillfälliga spår.
Förbindelse över spåret under byggtiden i alla orter.

• 8 (11) kilometer lång arbetsplats
• Tidskritiska deadlines
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• Ökad kapacitet på Södra stambanan. 
460 tåg/dygn idag – 645 tåg/dygn 2030.

• Snygga och moderna stationer med attraktiva 
stationsområden. Burlöv blir en pendlarstation.

• Fler och bättre passager över spåren i Arlöv, Åkarp, Hjärup
och Klostergården.

• Lägre bullernivåerna tack vare nedsänkta spår i Åkarp och 
Hjärup.

• Bättre bullerskydd i Arlöv, vid den nya motorvägsbron och vid 
Klostergården.
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Arlöv/Burlövs station 194
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Åkarp 195
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Hjärup 196
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Klostergården/Lund 197
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• Öppen dialog på mottagarens villkor
Markägare, närboende, berörda, samarbetspartners, intressenter, internt

• Proaktivitet
• Tillgänglig och snabb information 
• Kommunikationsaspekten ska alltid beaktas
• Samverkan med kommuner, Region Skåne/Trafikverket

Kommunikation 198
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Kontakt:

www.trafikverket.se/lund-arlov  

www.facebook.com/lund-arlov

www.youtube.com/trafikverket

Instagram: lund_arlov4spar

E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Tack! 199
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Kallelse och dagordning till Direktionen för Räddningstjänsten Syds 
sammanträde den 17 oktober 2019  
 
 

Datum   Den 17 oktober 2019  
Tid   Kl. 09.00 – 12.00 
Plats   Sessionssalen, station Lund (Glimmervägen 12A)  
 
Ordinarie ledamöter  Susanne Jönsson (Malmö), ordförande  
  Louise Rehn Winsborg (Lund)  

Mats Lithner (Burlöv)  
Anders Lindvall (Kävlinge)  
Tony Hansson (Eslöv) 
Björn Gudmundsson (Malmö) 
Anna-Karin Bengtsdotter (Malmö) 
Rickard Åhman Persson (Malmö) 
Lilian Gerleman (Malmö) 
Fanny Johansson (Lund) 

 
Ersättare  Harris Cheema (Malmö) 

Birgit Hansson (Malmö) 
Sven Erik Rasmusson (Malmö) 
Nima Gholam Ali Pour (Malmö) 
Anton Sauer (Malmö) 
Ulf Nymark (Lund) 
Leif Westin (Burlöv) 
Jörgen Andersson (Eslöv) 
Lars-Erik Johansson (Kävlinge) 

 
Personalföreträdare Kristoffer Stigson (BRF)  

Thomas Nilsson (Ledarna)  
Jonas Härle (Kommunal)  
Rasmus Trymander (Sveriges Ingenjörer)  
Britt-Marie Andersson (Vision)  

 
Övriga från  Linda Kazmierczak, förbundsdirektör 
Räddningstjänsten Syd Anders Brodin, ekonomichef 
  Martin Gertsson, räddningschef 
  Louise Bengtsson, enhetschef enheten för samhällsskydd 

Henrik Greiff, funktionschef förmåga, enheten för insats och 
ledning 

  Annie Borgström, nämndsekreterare 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Närvarokontroll 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av justerare och tid för justering av protokoll 

För information 

5. Förbundsdirektören informerar  

6. Antagandet av ett nytt Handlingsprogram för Räddningstjänsten Syd,  
muntlig föredragning av Linda Kazmierczak, förbundsdirektör  
 

7. Utvärdering av vår insats- och ledningskapacitet vid branden i Hästhagen,  
föredragning Martin Gertsson, räddningschef 
 

8. Upphandlingen av ett nytt andningsskydd,  
föredragning av direktionsordföranden Susanne Jönsson och Henrik Greiff, 
funktionschef förmåga, enheten för insats och ledning 

 
För beslut 

 
9. Godkännande av Delårsrapport 2, 2019, 

föredras av Anders Brodin, ekonomichef 
Underlag bifogas 
 

10. Antagande av Rambudget 2020, 
föredras av Anders Brodin, ekonomichef 
Underlag bifogas  
 

11. Antagande av uppdaterat pensionsreglemente för förtroendevald, 
föredras av Anders Brodin, ekonomichef 
Underlag bifogas  
 

12. Antagande av reviderad upplaga av Förbundsordningen för Räddningstjänsten Syd, 
Underlag bifogas 

13. Godkänna information rörande Beslut fattade i delegation, 
Pärmar med beslut hålls tillgängliga under förmötena och under direktionssammanträdet 
 

14. Sammanträdet avslutas 

 

Väl mött!  

Förhinder och eventuella kostavvikelser anmäles snarast till annie.borgstrom@rsyd.se 
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Sändlista: 

Direktionen för Räddningstjänsten Syds  
Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd 
Personalrepresentanter  
Föredragande tjänstemän  
Kommundirektörerna 
Revisorernas sakkunniga biträde (EY) 
 

202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

 
 
 
FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
  
 
  
1 § Namn och säte  

 
1.1.  
Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”.  
  
1.2  
Förbundet har sitt säte i Malmö.  
 
 
2 § Medlemmar  

 
2.1.  
Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö  
kommuner.  
 
 
3 § Ändamål  

 
Bastjänster  
 
3.1.  
Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som 
åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning 
om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.  
 
Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den 
förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med 
medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt 
räddningsinsatser. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.  
 
  
3.2.  
Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.  
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3.3.  
Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av 
byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens 
inom området riskhantering.  
 
 
3.4.  
Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala 
ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande 
åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter det 
insatsen avslutats.  
 
 
3.5.  
Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas 
uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor.  
 
 
3.6.  
Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om 
inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 3.10.  
 
 
3.7.  
I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som 
kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter 
har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på 
begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom plan- 
och byggprocessen.  
 
 
3.8.  
I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och 
säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och 
hantera.  
 
Särskilda uppgifter  
 
3.9.  
I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller 
annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till 
bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för 
kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse.  
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- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende 
extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse  
 
- uppgifter hänförliga till civil beredskap  
 
- larmförmedling  
 
- restvärdesräddning m.m.  
 
- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm  
 
- brandskyddskontroll och sotning  
 
- teknisk service m.m.  
 
- försäkringsfrågor  
 
- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet.  
 
Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom 
uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas 
uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt 
11.4.  
 
3.10.  
Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 
punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt 
kommunerna.  
 
 

4 § Organisation  

 
4.1.  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 
 
4.2.  
För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  
 
 
4.3  
Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 
beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  
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5 § Förbundsdirektionen  

 
5.1.  
Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
för förbundsmedlemmarna.  
 
 
5.2.  
Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.  
 
 
Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.  
 
Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  
 
Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  
 
Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1ersättare.  
 
 
5.3.  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
 
5.4.  
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen  
ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § i kommunallagen tillämpas.  
 
 
5.5.  
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice 
ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  
 
  
5.6.  
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i 
den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid 
proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om 
proportionellt valsätt 
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6 § Revisorer  

 
6.1.  
Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.  
 
 
6.2.  
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
 
  
6.3.  
Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga 
kommuner utser vardera en revisor.  
 
 
6.4.  
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen.  
 
  
6.5.  
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan 
behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen 
årsredovisning och revisionsberättelse.  
 
 

 

7 § Initiativrätt  

 
7.1.  
Ärenden i direktionen får väckas av  
 
- ledamot i direktionen  
 
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  
 
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  
 
 
8 § Närvarorätt  
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8.1.  
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsdirektionen.  
 
 
8.2.  
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
 
 
8.3.  
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.  
 
 
Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.  
 
 
9 § Anslag av tTillkännagivanden m.m. 

 
9.1 Kommunalförbundets anslagstavla finns på webbplatsen www.rsyd.se/om-
oss/anslagstavla/  
 
9.21.   
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets Web-anslagstavla (f.n. 
www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/). För kännedom ska tillkännagivanden dessutom ske 
på varje medlemskommuns Web-anslagstavla. (för Malmö stad f.n. 
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Demokrati-beslut-och-
paverkan/Anslagstavla.html, för Lunds kommun f.n. https://www.lund.se/kommun--
politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/anslagstavla/, för Kävlinge kommun f.n. 
https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/anslagstavlaoffic
iell.4.733c4d9113d1efc66f17b6.html, för Burlöv kommun f.n. 
https://www.burlov.se/kommunpolitik/motenhandlingarochprotokoll/anslagstavla.4.4b79
c87d16020e13fae7172c.html, för Eslöv kommun f.n. https://eslov.se/kommun-
politik/anslagstavla/ 
 
 
9.32.  
Kungörelse om sSammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska tillkännages på 
förbundets Web-anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.och för kännedom 
på varje medlemskommuns Web-anslagstavla.  
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10 § Andel i tillgångar och skulder  

 
10.1.  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar  
och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt 11.  
 
 
10.2.  
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i  
enlighet med angiven fördelningsgrund.  
 
 
10.3.  
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar 
om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  
 
 
11 § Kostnadsfördelning  

 
Princip  
 
11.1.  
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat 
sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje  
kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under  
rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas  
efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.  
 
 
Generell norm  
 
11.2.  
Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive 
medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.  
 
 
11.3.  
För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. 
Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om 
kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till 
beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.  
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Särskild norm  
 
11.4.  
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.  
 
Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbundsmedlem 
enligt punkt 3.10.  
 
 
Övrigt  
  
11.5.  
Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet 
med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte 
ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 11.1.  
 
 
11.6.  
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande.  
 
11.7 
Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter. 
 
 
12 § Samråd m.m.  

 
12.1.  
Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor  
av principiell betydelse eller av större vikt.  
 
Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av 
större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i 
verksamheten.  
 
 
12.2.  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.  
 
Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 
ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 
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Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 
ärenden av större vikt.  
 
Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan 
erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.  
 
Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 
kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.  
 
 
12.3  
Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 
samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. 
Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och 
verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det 
ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och 
omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara 
medlemskommunerna. 
 
  
12.4.  
Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av 
yttranden och upplysningar där så begärs.  
 
 

13 § Budgetprocessen m.m.  

 
13.1.  
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska 
ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger 
som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna 
ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.  
 
13.2.  
Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 
juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år 
beslutas också om medlemsavgift.  
 
 
13.3.  
Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  
 
13.4.  
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Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och  
en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  
 
 
13.5.  
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.  
14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. 
Tillkännagivande om sammanträdet ska utfärdas enligt punkt 9.3.  
 
13.6.  
Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.  
 
13.7  
Årsredovisningen ska vara tillgänglig för allmänheten på förbundets Web-anslagstavla 
inför det sammanträde där förbundsdirektionen fastställer årsredovisningen. 
 
 
14 § Planeringsprocess  

 

14.1.  
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet  
samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i 
samverkan med förbundsmedlemmarna.  
15 § Utträde samt inträde m.m.  
 
15.1.  
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat  
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen 
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden 
för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  
 
15.2.  
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs  
med anledning av utträdet.  
 
 
15.3 
Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1 
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15.4 
Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar. 
 
 
16 § Likvidation och upplösning  

 
16.1.  
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när upp- 
sägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  
 
  
16.2.  
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
 
 
16.3.  
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § tillämpas.  
 
 
16.4.  
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling.  
 
 
16.5.  
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden.  
 
16.6.  
Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
  
16.7.  
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  
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17 § Tvister  

 
17.1.  
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig  
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  
 
 
18 § Arvoden  

 
18.1.  
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den  
största kommunens arvodesbestämmelser.  
 
 
19 § Ändringar i förbundsordningen  

 
19.1.  
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas 
av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  
 
 
19.2. 
Denna förbundsordning gäller fr.o.m. den dd mm 2019  
 
Antagen av förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd den dd mm 2019 
 
Fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge den dd mm åå  
Fastställd av kommunfullmäktige i Eslöv dd mm åå 
Fastställd av kommunfullmäktige i Lund den dd mm åå 
Fastställd av kommunfullmäktige i Malmö den dd mm åå 
Fastställd av kommunfullmäktige i Burlöv den dd mm åå 
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BILAGA 1  

 
 
 
 
 
REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SYD  
 
1 § Förbundsdirektionens uppgifter  

 
1.1  
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för 
Räddningstjänsten Syd.  
 
 
1.2  
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana 
särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen.  
 
 
1.3  
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på 
att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har 
ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.  
  
 
1.4  
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas 
till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser 
håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att 
annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett 
kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.  
 
1.5  
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå,  
och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt 
uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.  
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1.6  
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  
 
 
1.7  
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande  
verksamheten.  
 
 
1.8  
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets.  
 
 
1.9  
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika 
frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till 
förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i 
förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  
 
1.10  
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse 
att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet 
och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
och fackliga organisationer.  
 
1.11  
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  
 
 
2 § Förbundsdirektionens sammansättning  

 
2.1  
Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av 
förbundsordningen.  
 
 
2.2  
Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.  
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Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

3 § Ersättarnas tjänstgöring  

 
3.1  
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  
 
 
3.2  
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen 
för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  
 
3.3  
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
 
3.4  
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.  
 
 
3.5  
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet.  
 
  
4 § Sammanträde  

 
 
4.1  
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  
 
 

 

5 §. Kallelse  

 
5.1  
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
 
5.2  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
 
5.3  
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Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
5.4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
 
5.5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
  
6 §. Justering av protokoll  

 
6.1  
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  
 
 
6.2  
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
 
 
7 §. Reservation  

 
7.1  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 

 

8 §. Delgivning  

 
8.1  
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med 
förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.  
 
  
9 §. Undertecknande av handlingar  

 
9.1  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland 
övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller direktionens sekreterare.  
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Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

9.2  
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.  
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Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

 BILAGA 2  

 
 
 
REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD  
 
 
1 §. Organisation  

 
Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens 
bestämmelser.  
 
Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.  
 
 
2 §. Revisorernas uppgifter  

 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  
 
 
3 §. Budget  

 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets be- 
drivande.  
 
 
4 §. Sakkunniga  

 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattningen  
som behövs.  
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 
gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.  
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Förslag till reviderad upplaga av den Förbundsordning som antogs av direktionen den 
10 juni 2019 – se markeringar i rött  
 
 
 

Förbundsordning Räddningstjänsten Syd  

5 §. Sammanträden  

 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.  
 
  
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.  
 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin 
förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.  
 
 
6 §. Arkiv  

 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  
 
 
7 §. Revisionsberättelse  

 
Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad 
som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 26 september 2019 SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
BURLOV-STAFFANSTORP 

Plats: 

Tid: 

Beslutsfattande 

ledamöter 

Övriga närvarande 

Anmält förhinder 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Medborgarhuset, Burlövs kommun 

09:00 

Sara Vestering, ordförande 

Torbjörn Lövendahl 
Alexandra Fusoi 
Lena J eppsson 

Annsofie Thuresson 

Owe Håkansson (ersättare) 
Carina Dilton (ersättare) 

Maria Bellinger (förbundschef) 
Stefan Persson 
Tommy Andersson (revisor) 

Maria H. Apell, vice ordförande 
Mikael Johnsson( ersättare) 
(ersättare) 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

S~ ter~ ~ 

Justerande ✓ 
/ 

Burlövs kommun 
Staffanstorps kommun 
Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Region Skåne 

Burlövs kommun 

Region Skåne 
Samordningsförbundet 

Rhetikfabriken § 73 
Burlövs kommun § 77 

Staffanstorps kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

Paragrafer § 68 - § 88 

Anslags bevis 
Nämnd/styrelse 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
2019-09-26 

Datum för anslags uppsättande 
Datum för anslags nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet 

2019-10-10 
2019-10-25 
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, 
Torget 1, Staffanstorp 
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Dagordning 

§ 68 Mötet öppnas 

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

§ 69 Ordförandeskap 

Samordningsförbundet beslutar 
att vice ordförande Sara Vestering träder in som ordförande istället för Maria Hemåker Apell 
från dagens datum och resten av året samt att Sara Vestering väljs till mötesordförande för 
dagens styrelsemöte. 

§ 70 Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet beslutar 
att godkänna dagordningen. 

§ 71 Protokoll och p1·otokolljustering 

Sarnordningsförbundet beslutar 
att utse Torbjörn Lövendahl till att föra protokoll. 
att utse Lena Jeppsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
Protokollet ska vara justerat senast den 10:e oktober 2019. 

§ 72 Protokoll frän föregående möte 

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

§ 73 Processutvärdering nollplacerade 

Den externa utvärderaren Stefan Persson ger en kort sammanfattning om insatsen 
metodimplementering kring nollplacerade vilken han har varit extern utvärderare av. Rapporten 
visar på att arbetet utmynnade i en förändring av arbetssätt hos kommunerna vilket ändå ökade 
samverkan mellan flera parter, vilket anses positivt. Insatsen har varit helt fokuserad på 
implementering av metoden/processen och strukturen och har lett fram till att en modell nu har 
implementerats i kommunerna. Utvärderaren uppfattar det som att det finns en långsiktighet i 
implementeringen och möjlighet att förvalta det arbete som har skett bland annat då modellen 
arbetats in i det digitala dagliga arbetet för socialsekreterare/socionomer på kommunerna. En 
negativ aspekt som lyfts är att det tagit förhållandevis lång tid men de som utvärderaren har 
intervjuat har varit eniga i att den tiden har behövts för att utkristallisera vad som faktiskt ska 
göras och inte. En delrapportering framhöll risken med ökad administration men detta har nu 
ändrats i och med digitalisering, vilket utvärderaren framhåller som en nyckel för framgång 
tillsammans med att våga satsa på att ändra i strukturen kontra arbeta individinriktat. 

Styrelsen diskuterar kring organisationsöverskridande digitalisering och svårigheterna i det. 

Sam:ordningsförbundet beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 74 Slutrnpport uoUplacerade 

Insatsen har även sammanställt en slutrapport som visar på hög grad av måluppfyllelse gällande 
implementering, synliggörande av målgrupp, kompetensutveckling men att effektmål på 
individbasis inte har uppfyllts i samma utsträckning, resonemang förs i rapporten om att det 
kan bero på att det nya arbetssättet inte hunnit ge effekt ännu samt att vissa av målen inte var 
mätbara/saknade nollmätning samt att systemen ger ögonblicksbilder. Fler ansökningar om 
samordning av rehabiliteringsinsatser har dock inkommit till försäkringskassa och vissa 
individer har fått annan ersättning/försörjning. Viktigaste resultatet är dock att handläggarna 
inte är lika styrda av läkarintygen längre och att diskussion kring sjukskrivning kontra 
aktivering/rehabilitering lyfts. 

Samtal om målgruppen och förtydligande om att det även kan finnas ett mörkertal som inte 
söker ersättning från kommunen samt att försäkringskassan inte har samlad information om 
gruppen då de inte har ersättning från myndigheten. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 75 Halvårsrnpport lnsam 

Presentation av halvårsrapport från Insam som visar på det arbete som har utförts i 
vägledningsgrupper, coachande samtal, klargörande kring arbetsförmåga samt PTSD
behandling. Rapporten framhåller tydligt de risker som finns i det framtida arbete i insatsen 
främst med anledning av de organisatoriska förändringar som sker på arbetsförmedlingen. 
Vilket bland annat väckt frågetecken kring möjlig implementering. 

Styrelsen diskuterar situationen på arbetsförmedlingen som även tydliggör hur de behöver 
prioritera. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 76 Kvartalsrapport Mar:iamottagning 

K vartalsrapport från Mariamottagningen som tydligt visar på behovet av mottagningen, då de 
har haft kö och ej kunnat erbjuda tider inom 2 veckor som de haft som målsättning. Kön har nu 
arbetats bort sedan mitten på sommaren. Samverkansavtal för 2020 och framåt är signerat och 
klart och beslut har fattats i kommunfullmäktige i Burlövs kommun avseende finansiering från 
2020. Förbundet finansierar implementeringen fram till årsskiftet 2019/2020. Ingen ytterligare 
information om ev. intresse från Staffanstorps kommun. 

Diskussion förs om att det från regionalt håll hade varit fördelaktig om samtliga kommuner 
anslöt sig då rådgivning även har skett till kommuner som ej anslutit sig till mottagningen. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 77 Delårsrapport 

Förbundschefen presenterar delårsrapporten som visar att förbunden ser ut att använda delar av 
det egna kapitalet samt har arbetat med såväl strukturella och operativa insatser. Därutöver har 
den utåtriktade verksamheten och samverkan med andra förbund fortsatt. Förbundet har även 
äskat om mer medel för 2020 då förbundet ser ut att ha använt det egna kapitalet vid utgången 
av 2020. Budgetprocesserna hos parterna pågår. Vidare presenteras respektive insats samt 
ekonomi, mer information finns att läsa i delårsrapporten. Sammanfattningsvis ser förbundet ut 
att använda lite mindre medel till insatser än budgeterat och att kostnad för kansli kan komma 
att öka och att årets resultat därmed ser ut att bli något lägre. 

Diskussion förs kring långtidsarbetslöshet, etableringen och generell information om 
samordningsförbundets uppdrag till ny revisorsrepresentant. 

Samordningsförbundet beslutar 
att godkänna delårsrapporten 2019 

§ 78 ISF rapporter x 2 

Inspektionen för socialförsäkringen genomför utvärdering av samordningsförbunden och de 
två första rapporterna presenteras och delas ut på mötet. ht s://in f.se/ ublikationer 

Den första rapporten om förbundens organisering och verksamhet, berör viktiga punkter som 
att förbunden ej bör driva egen rehabiliteringsverksamhet, utan är en finansiär. Styrning bör ske 
genom andra formella kanaler än ledamöter då styrelseledamöter har självständigt ansvar skilt 
från den medlem som utsett ledamot. Därav vikten av medlemssamråd. Ledamot bör ej agera 
som företrädare för den egna medlemmen för att minska rollkonflikt. Därutöver framhålls att 
det är problematiskt med storleken på eget kapital i förbund och att det finns risker/problem 
med implementering (gränsland) och långsiktighet samt risker med de statliga myndigheternas 
vilja och förmåga att bemanna insatser. Nationella rådet rekommenderas att knyta 
utvärderingsexperter till sig och därutöver framhålls behov av att förbättra och utveckla SUS. 

I den andra rapporten undersöks om förbunden gör någon skillnad och då har jämförelse gjorts 
över tid mellan kommuner med förbund och kommuner utan förbund. Huvudsakliga slutsatser 
är att förbunden gör skillnad och mätbara skillnader har gjorts kring att andelen personer med 
sjukpenning minskar; andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar samt att andelen 
män som lämnar arbetsförmedlingen för arbete ökar. I rapporten framkommer svårigheter i 
uppföljning, dels är det oklart vad som är lyckat utfall för individ, dvs. förbättrad 
förmåga/förflyttning och dels är uppföljningsmöjligheterna i SUS bristande. Därav 
rekommenderas att SUS utvecklas och anpassas. 

§ 79 Medelsansökan samsiuklighet 

Ansökan från Burlövs kommun och Region Skåne som ansöker om medel för att kartlägga 
personer med samsjuklighet/dubbeldiagnos (psykisk sjukdom & missbruk). Ansökan avser 3 
månader på heltid och beloppet som ansöks om är 175 000 kr. 

Diskussion förs om det även innefattar spelmissbruk. Ansökan omnämner främst 
substansbrukssyndrom. 
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Samordningsförbundet beslutar 
att godkänna ansökan om 175.000 kr med en fördelning enligt följande: 

2019 175.000 kr 

§ 80 Medclsansökan SamTeam 

Burlövs kommun tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Komvux och 
näringslivssamordnare har inkommit med en ansökan som handlar om att möta de stora 
förändringar som kommer ske kring samverkan med arbetsförmedlingen för kommuninvånare 
som står utan arbete inför kommande låg konjunktur. Tanken är att en person anställs för att 
arbeta med kartläggning av samverkansbehov samt finna former för samverkan i vardagen och 
utarbeta förslag utifrån behoven. Detta för att underlätta ett gemensamt agerande kring individer 
i behov av samverkan. Ansökan för 12 månader och kostnad 650 000 kr från 1/11-2019 till 
31/10-2020. 

Diskussion om den pågående organisationsförändringen hos arbetsförmedlingen, oklarheter 
kring deras uppdrag och om det är möjligt att arbeta med kartläggning och samverkan så tidigt 
som november 2019. Samtliga parter är överens om behovet av ansökan och ser det som en 
viktig och nödvändig insats. 

Samordningsförbundet beslutar 
att återremittera ansökan till beredningsgruppen för komplettering av tidsplan med anledning 
av förändringarna hos arbetsförmedlingen. 
att förbundschefen får i uppdrag att reservera de ansökta medlen a 650 000 kr till år 2020. 

§ 81 Aktuella rapporter från insatser och verksamhet 

Från bidrag till arbete (Resurs Burlöv) - Finansiering till kommun avslutad. 17 varit 
anställda, majoriteten är på sina anställningar nu endast ett fåtal har avslutats. Finansiering till 
AF fortsätter till årsskiftet men osäkert kring bemanning pga organisationsförändring. 

Samverkansakademin - Arbetar med uppföljning av UMA i oktober samt bjuder in till ett 
nytt frukostmöte i november. 

Nollplacerade - Slutrapportering av utvärderare och samordnare klara. Metoden anses 
implementerad hos kommunerna som är motorn i processen. 

Insam - Arbetet igång. Oroligheter på AF, projektledare sjukskriven. Ny projektledare från 
23/9. Förbundet ska fatta beslut om fortsatt finansiering vid nästa styrelsemöte. Halvårsrapport 
sammanställd. 

Mariamottagning - Arbete igång. 55 remisser+ 8 närstående kvartal 2 2019 varav 3 är från 
Burlöv via remiss från skola, socialtjänst och sjukvård gällande, cannabis och 
opiat/smärtstillande. Samverkan socialtjänst och planerat med polis och skola. Rådgivning till 
Staffanstorp. 80 personer inskrivna 190902. Mål att erbjuda tid inom 2 veckor nås inte april till 
slutet på juni, finns kösystem. Samverkansavtal signerat av samtliga parter och beslut om 
budget fattat i KF i Burlöv. Inget ny information gällande Staffanstorp. 

DigIT - insatsstart framflyttad pga rekrytering 

REKO - insatsstart framflyttad pga rekrytering. 
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Samordning förbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 82 Uppfölining internkontroll 

Genomgång av uppföljning av internkontroll. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 83 Rekrytering förbundschef 

Vikarierande förbundschefblir Marie Louise Arendt under perioden 20191007 till 20200830. 

Samordningsförbund t beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 84 Medlemssamråd + nästa styrelsemöte 

Medlemssamrådet fick ställas in på grund av att flera parter var förhindrade från att deltaga. 
Nytt förslag är 26/11 kl.13-15 samt att nästa styrelsemötet 19/11 flyttas till 26/11 kl. 9-12. 

Sarnordningsförbundet beslutar 
att såväl kommande styrelsemöte (19/11) samt medlemssamrådet flyttas till den 26/11. 

§ 85 Medelstilldelning 

Information om att parternas budgetprocesser inte är klara ännu och därmed vet inte förbundet 
hur medelstilldelningen kommer att se ut för 2020. 

Samordningsförbundet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 86 Budget och verksamhetsplanering (beredning) 

Styrelsen har tidigare diskuterat gemensamt möte med beredningsgruppen. 

Samordningsförbundet beslutar 
att att bjuda in beredningsgruppen till styrelsemötet den 26/11 för att diskutera 
verksamhetsplanering. 

§ 87 Övriga frågo1· 

Information om den kommande nationella konferensen 24-25/3 2020 samt att nationella rådet 
har tagit fram uppdaterade rekommendationer om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som 
kommer att skickas ut till nästa styrelsemöte. 

§ 88 Mötet avslutas 

Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat. 
Nästa möte är i Staffanstorp den 26 november kl. 9 och följs av medlemsråd kl. 13 samma dag. 
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MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 

 

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Sjöström, Ulrica IVsy5  2019-10-14 0.1 

 

 
 
 
Datum för mötet: 2019-10-14 
 
Plats för mötet: Trafikverkets projektkontor, Företagsvägen 14 Arlöv. 
 
Närvarande:  
Lennart Andersson  TRV, Planering 
Jack Bårström   TRV, Planering 
Jens-Peter Eisenschmidt  TRV, Investering 
Ingela Olofsson Renström  TRV, Investering 
Ulrica Sjöström  TRV, Investering 
Eva Oskarsson   TRV, kommunikation 
Julia Branting   Burlövs kommun 
Lars-Åke Ståhl  Burlövs kommun 
Lars Johnson   Burlövs kommun 
Karolina Gnosspelius  Staffanstorps kommun 
Lisa Callréus   Länsstyrelsen 
 
Frånvarande:  
Johan Lindgren  TRV, Investering   
Nicolas Cronberg  Region Skåne 
Mats Ohlsson   Skånetrafiken 
Per Eneroth    Lunds kommun 
Per Almström   Staffanstorps kommun 
 
Delges: Kallade. 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

1. Lennart Andersson hälsar välkomna 
 

2. Föregående minnesanteckningar  
 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom av Lennart. Det konstaterades att dessa 
aldrig blivit utsända, önskar man få dem så kan man kontakta Jack. 
 

3. Trafikverket om statusläge och tidplan                                                        
Jens Eisenschmidt 

 
Framdrift Lund-Flackarp  

 Juni -19 Överenskommelse med JV om anläggningsutformning, riktpris och 
riskförd.                                                                                                                                           
Eftersom Lunds del inte är klar så återstår överenskommelse.  

 Nov -19 Slutförhandling Mark- och Miljödomstol. 
 Dec -19 Finansiering av projektet.                                                                                    
 Jan -20 Byggstart externa ledningsomläggningar 
 April -20 Avropa optionen kontrakt (senast).                                                                  

Optionen behöver avropas i december om vi ska vara klara till byggstart. 
 April -20 Byggstart järnvägsanläggningen (mark/broar) 

 

255



   
MINNESANTECKNINGAR 2 (6) 

 

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 
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Jens visar en drönarfilm över projektet och pratar till flygningen (projektet flyger med 
drönare 1 gg/mån). Korta noteringar, se nedan. 
 
Arlöv 

 Bryggor är uppsatta – det är i princip klart för järnvägsbygge. 
 Burlövs station – halva stationen är färdig. 
 De tillfälliga perrongerna är på plats. 
 Kronetorpsvägen - den nya västra bron är byggd. 

 420 meters räl har levererats till Arlöv. Det ena tillfälliga spåret är redan byggt. 
 Fram till aug 2020 så är det mycket ledningsarbeten som behöver göras och 

detta kommer att bli tight tidsmässigt. 
 

Åkarp 
 De tillfälliga bullerplanken har satts upp. 
 Bron över Alnarpsvägen planeras det för nu. 

 Ett tillfälligt spår är redan utlagt. 
 Spontning har gjorts för att skydda Stationshuset. 
 Slitsmurar ska byggas för tunneldelen. 
 De dubbla spåren norr om stationen är klara. 
 En stor silo upptäcktes på Coyetgården vilken innebar att man fick sponta där. 
 Massor som har lagts öster om spåren kommer att läggas tillbaka när de 

tillfälliga spåren tas bort. Dessa massor är bönderna rädda om. 
 

Hjärup 
 Öster om spåren så finns ett slipersupplag samt järnvägsmaterial. 
 De tillfälliga bullerskydden har satts upp. 
 VA arbeten åt Staffanstorps kommun har gjorts inför Skanskas etablering. 
 Ena fästet till stationsdelen håller på att byggas. 
 Just nu är det mycket förberedelser som sker – för att kunna kapa tid. 

 
Flackarp 

 Ledningsarbeten gjordes i helgen. 
 

Tidplan 
Tidplanen håller, inga förseningar. 
 

 När de tillfälliga spåren kopplas in 2020 så har vi två år på oss att bygga  

 2022 så ska de fyra permanenta spåren vara inkopplade upp till Hjärup. 
 Stora konsekvenser 

o 2020 – Södra stambanan Malmö-Lund: 6 dygn, 22-27 augusti  
o 2021 – E6 trafikplats Alnarp: ca.3 veckor, maj 

  Södra stambanan Malmö-Lund: prel. 2 tillfällen á 6 dygn 
o 2022 – Södra stambanan Malmö-Lund: 7-10 dygn 

 Inför avstängningen av södra stambanan 22-27 augusti 2020 behöver vi all hjälp 
och stöd som vi kan få. Under dessa dagar så kommer 60 000 resenärer/dag att 
bli berörda. 140 bussar behövs för att transportera dessa. Vi måste se till att det 
bara är den absolut nödvändigaste trafiken som ska finnas på vägarna under 
denna tiden (uppmana resenärerna ta cykeln, ej bil). 

 Lars-Åke informerar om att han redan har pratat med deras kommunteknik – de 
kommer att se till att inget annat byggs i kommunen under denna tiden.  
Frågan ställdes varför avstängningen inte kan göras tidigare. Jens redogjorde för 
att Malmöfestivalen är veckan innan – och innan dess var det inte möjligt rent 
tidplansmässigt. 
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Samverkan 

 Burlövs kommun 
o Jens informerar om att det är svårt att hitta resurser att prata 

med. Lars-Åke säger att Samverkanstrappan bör ses över och 
revideras. Julia kommer att göra detta och återkommer till Jens. 

 Staffanstorps kommun 
o Samverkan har fastnat gällande ekonomi och personfrågor. Möte 

är inbokat för att lösa detta. 
 Lunds kommun 

o Är under uppbyggnadsfas 
 
Kommunikationsarbetet 

 Kunskapsseminarium hölls 8 oktober 
o Politiker och tjänstemän var inbjudna. Syftet var att sätta 

fokus på tågstoppet 2020 samt öka kunskapen om 
projektet. 

 Fyrspårsvagnen på turné 
o Detta ersätter promenaderna som vi har gjort tidigare. 

TRV:s husvagn kommer att finnas i Arlöv, Åkarp och 
Hjärup under tre dagar. Husvagnen kommer att vara 
uppställd under 12-18, vilket innebär att fler kan komma 
och att vi når en bredare målgrupp. Fokus kommer att 
ligga på det färdiga resultatet. Burlövs kommun och 
Staffanstorps kommun kommer att finnas på plats för att 
svara på frågor. 

 Kommunikationsplanering sker under hösten med Lunds kommun 
 Tågutmaning 2020 
 Parallellt arbete med avstängning av E6 i maj 2021 

 
 

”Tågutmaning 2020” 
Jämförelse avstängning av Södra stambanan – Trafikplats Alnarp E6 

o Första gången – nu kan vi det här 
o Halva tiden – fyra vardagar 
o Förtroendekapital 
o Identifierad målgrupp – oidentifierad målgrupp, 

tågresenären i första hand nu. 
o Fanns ett alternativ – tåg 
o Tågpendlare är lojala sitt resesätt 
o ”Vargen kommer”  
o Cykel – på befintlig cykelväg 

Risk eller möjlighet? 
Kräver en gemensam insats för att underlätta trafiksituationen, långsiktigt förändra 
resvanor och bygga förtroende för våra respektive organisationer. Förtroendet för TRV är 
högre i detta område, där vi bygger och stökar till, än för TRV generellt.  
 
Kommunikationsnätverket Tågutmaning 2020 
I detta ingår Lund, Staffanstorp, Lomma, Malmö och Burlövs kommuner samt Region 
Skåne, Skånetrafiken, Räddningstjänst, polisen och VA Syd. 

 Workshop genomfördes i september 2019 
o Finns oklarhet/osäkerhet för vilket mandat och budget man har 

när man är med i gruppen. 
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 Behöver vi mer aktiv medverkan så får Jens ta detta med 
respektive kommun. 

Jens efterfrågar en gemensam kanal för snabba svar. Resurser måste finnas. 
 

4. Burlövs kommun informerar 
Julia Branting, Lars-Åke Ståhl, Lars Johnson  

 Lagt förslag på första delen av pendlarparkering vid stationen, 120 
platser. 

 Kvarteret Hanna, markansvisningstävling. Startar med detaljplan 2020. 
Klart för inflyttning 2024. 

 Mycket planärenden – Kronetorps stad, skola, bad. Tittar på vad som 
ska hända efter projektet är klart. 

 Har haft mailkorrespondens med Skånetrafiken ang. tågfrekvensen – är 
rädda att tappa avgångar. 

 Lyfter bekymmer med omledning via Lundavägen vid ”Tågutmaning 
2020” – vägen går rakt genom två centrum och flera skolor ligger där. 
Diskussion måste föras för hur vi löser detta. 

 Olika bygge invid stambanan. Bl.a. har K-fastigheter köpt 17 000 kvm 
och ska etablera lägenheter. Pågår intensiv samordning gällande 
logistiken. 
 

 Översvämningssituationen i Åkarp 
o Jens redogjorde för rapport gjord av en oberoende konsult. Bl.a. 

var det stopp i gallerförsedda trumögon i Alnarpsån och en 
pumpstation som inte fungerade. Vem som har ansvar för 
Alnarpsån måste klargöras. Jens skickar rapporten till Julia. 

 Tveksamma till kvalitén gällande ABMA:s ledningsdragning. 
o Jens redogjorde för att det pågår en diskussion ang. material 

som ej höll måttet. Ledningen är strumpad och är fullt 
funktionell. Det materialet som kommer att användas framöver 
ska det vara bättre kvalitét på. 
 

5. Staffanstorps kommun informerar 
Karolina Gnosspelius 

 Kommunikationsarbetet gällande flytt av stationen fungerade väldigt 
bra. 

 Det jobbas på att rondellen Väståkravägen ska bli permanent. 
 Det byggs handelsområde Väståkravägen/Lundavägen. 

 Exploatörsförfrågningar gällande västra sidan som Skanska har. 
 Det har anställts en ny stadsbyggnadschef: Ariana Demjaha. 

 
6. Länsstyrelsen informerar 

Lisa Callréus 
 Vattendomen är på gång. 
 Arkeologin – tillsyn pågår. 

 
7. Kommunikationsarbetet mellan Trafikverket och kommuner 
Hanterades under Trafikverkets punkt. 
 
8. Övriga frågor 

 Lars-Åke undrar när Lommabanans inkoppling sker? 
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o Jens informerar om att man försöker samordna inkopplingarna 
inom de sex dygn avstängningen är 2020. Jens återkommer i 
frågan. 

 Lars lyfter vikten av fungerande belysning på gc-vägar och under broar. 
o Jens ser över detta och instämmer – mycket viktigt att detta 

fungerar med tanke på trygghet. De senaste problemen med 
belysningen har bl.a. berott på skadegörelse. 

 
9. Nästa möte 
Jack Bårström återkommer med kallelse. 
2020-04-17 09:00-11:00 
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