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§ 160 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (-).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Kenneth Bolinder (-) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 161 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-12-08.   
 
Ordförande meddelar att ärende 7 Tolkning av tillämpning av regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda (dubbelt timarvode) utgår.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen efter 
ordförandes ändring.      
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§ 162 Dnr 2021-00507  

Förslag till kommunstyrelsens internbudget 2022 (inkl 
utskottet för arbetet och tillväxt) 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 147, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder besluta om mål och budget senast den 31 december 
2021. 
I dokumentet ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl. KUAT” presenteras 
förvaltningens förslag till budget för kommunstyrelsens samtliga 
verksamheter. 
Förslagen till budget har tidigare behandlats av respektive utskott, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottet för arbete och tillväxt. 
Förslagen till budget har sedan sammanställts till en helhet för 
kommunstyrelsen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-12-08 
Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl KUAT, 2021-12-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-08, § 239 (med bilagor) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2020-12-08, § 105 (med 
bilagor) 

 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 147, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder besluta om mål och budget senast den 31 december 
2021. 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 
Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär plan för verksamhet och ekonomi. Nämndernas 
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preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till 
Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs kommun. 

I dokumentet ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl. KUAT” presenteras 
förvaltningens förslag till budget för kommunstyrelsens samtliga 
verksamheter. 

Förslagen till budget har tidigare behandlats av respektive utskott, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottet för arbete och tillväxt. 
Förslagen till budget har sedan sammanställts till en helhet för 
kommunstyrelsen.  

 

Budget 2022 med plan för 2023–2024 

Tkr 
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelsen -62 157 -63 650 -78 054 -78 003 -76 355 

Utskottet för 
arbete och tillväxt 

-48 780 -50 941 -50 402 -51 410 -52 335 

Summa -110 937 -114 591 -128 456 -129 413 -128 670 

 

Enligt ram görs en uppräkning av kostnader avseende varor och tjänster 
med 1,0 procent, löneökningar 2,2 procent samt interna poster så som hyra 
och städ med 1 procent. Budgeterade kostnader för avskrivningar och ränta 
bygger på prognos för investeringar.  

Kommunstyrelsens internbudget (exkl KUAT) har ökat med 14,4 mnkr 
jämfört med föregående år. Särskilda satsningar under nästa år inkluderar 
finansiering av digitaliseringsstrategen, som tidigare varit finansierad av 
externa medel, och rekrytering av en lokalstrateg. Kommunens 
trygghetsvärdar har flyttats till kommunstyrelsen med ökade anslag som 
resultat. Den största delen av internbudgetens tillväxt utgörs dock av ett 
anslag på drygt 10 mnkr till kommunstyrelsens förfogande. 

Internbudgeten för utskottet för arbete och tillväxt är för planperioden 2022–
2024 är något lägre än för 2021. I ramen finns en beräknad användning av 
balansposten avseende flykting med 4,0 mnkr.  

I förvaltningens förslag till internbudget presenteras även mål för 
verksamheten. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål och, i 
förlängningen, från kommunens Vision 2030. Som komplement till dessa 
mål har den styrande majoriteten formulerat sina avsikter och prioriteringar 
för nästa år i ett antal specifika att-satser, vilka framgår nedan. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

• att godkänna ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl KUAT”, 

• att påbörja certifiering av kommunen mot ISO 14001 och ISO 9001 
senast kvartal 1, 2022, 

• att upprätta och arbeta utifrån dokumenterade processer, 

• att uppdra åt förvaltningen att verka för att göra näringslivet till en 
naturlig del i skolan, 

• att verka för att företagandet ska vara en viktig del av samhällets 
utveckling, 

• att sträva mot att göra Bjuv till en framstående kommun vad gäller 
service, tillgänglighet och bemötande, 

• att främja ett aktivt näringsliv i kommunen som bidrar med 
arbetstillfällen, 

• att aktivt samarbeta med utomstående aktörer, 

• att sträva efter att nå topp 25 i ranking av företagsklimat, 

• att aktivt arbeta för att förebygga ungdomsarbetslösheten, 

• att införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är 
aktuella, 

• att marknadsföra kommunen för besöksnäring och turism, 

• att aktivt marknadsföra de fantastiska omgivningarna i kommunen 
och de verksamheter inom besöksnäringen som bedrivs av 
entreprenörer, 

• att kommunen ska vara aktiv i samarbete med Leaderprojekt för att 
hitta nya vägar och möjligheter kring de kulturella värdena i 
kommunen 

• att införa integrationsplikt. Alla nya kommuninvånare som behöver 
ska delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta 
vägen till egen försörjning,  

• att svenska för invandrare, SFI, och vuxenutbildning ska ske med 
tydlig koppling till utbildning och arbete. Språket är en 
grundläggande förutsättning oavsett om du ska påbörja en utbildning 
eller ställa om för ett nytt arbete,  

• att tydliggöra att samhällskontraktet medför ett eget ansvar och ett 
ansvar att utbilda sig för att kunna söka ett jobb, 

• att det ska finnas tydliga krav på att nödvändiga insatser ska 
samplaneras mellan de olika instanserna. Då kortar vi tiden för 
utanförskap och gör det enklare att bli integrerad,  
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• att allt fusk med felaktiga bidragsutbetalningar ska följas upp 
systematiskt och polisanmälas.  

 

Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Urban Berglund (KD) yrkar att orden införa integrationsplikt i punkt 15 ska 
strykas. 

Kommunstyrelsen enas enligt Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

• att godkänna ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse inkl KUAT”, 

• att påbörja certifiering av kommunen mot ISO 14001 och ISO 9001 
senast kvartal 1, 2022, 

• att upprätta och arbeta utifrån dokumenterade processer, 

• att uppdra åt förvaltningen att verka för att göra näringslivet till en 
naturlig del i skolan, 

• att verka för att företagandet ska vara en viktig del av samhällets 
utveckling, 

• att sträva mot att göra Bjuv till en framstående kommun vad gäller 
service, tillgänglighet och bemötande, 

• att främja ett aktivt näringsliv i kommunen som bidrar med 
arbetstillfällen, 

• att aktivt samarbeta med utomstående aktörer, 

• att sträva efter att nå topp 25 i ranking av företagsklimat, 

• att aktivt arbeta för att förebygga ungdomsarbetslösheten, 

• att införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är 
aktuella, 

• att marknadsföra kommunen för besöksnäring och turism, 

• att aktivt marknadsföra de fantastiska omgivningarna i kommunen 
och de verksamheter inom besöksnäringen som bedrivs av 
entreprenörer, 

• att kommunen ska vara aktiv i samarbete med Leaderprojekt för att 
hitta nya vägar och möjligheter kring de kulturella värdena i 
kommunen 

• att alla nya kommuninvånare som behöver ska delta i språkinsatser 
och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning,  
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• att svenska för invandrare, SFI, och vuxenutbildning ska ske med 
tydlig koppling till utbildning och arbete. Språket är en 
grundläggande förutsättning oavsett om du ska påbörja en utbildning 
eller ställa om för ett nytt arbete,  

• att tydliggöra att samhällskontraktet medför ett eget ansvar och ett 
ansvar att utbilda sig för att kunna söka ett jobb, 

• att det ska finnas tydliga krav på att nödvändiga insatser ska 
samplaneras mellan de olika instanserna. Då kortar vi tiden för 
utanförskap och gör det enklare att bli integrerad,  

• att allt fusk med felaktiga bidragsutbetalningar ska följas upp 
systematiskt och polisanmälas.  

 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut. 
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§ 163 Dnr 2021-00506  

Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma 
medborgarlöfte 2022 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun och lokalpolisområde Klippan har tagit fram ett förslag till 
gemensamt medborgarlöfte med funktionen lokala brottsförebyggande 
rådets handlingsplan. Dess fokusområden har tagits fram med stöd i 
medborgarundersökningar och samlad kunskap om kommunens lokala 
problembild.  

Att jobba med gemensamma fokusområden har målsättningen att minska 
brotten och öka tryggheten för medborgarna och de som vistas i 
kommunen.  

Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun avser 
perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.  

Dess fokusområden är:  

• Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar 
och unga vuxna  

• Skadegörelse på kommunens fastigheter  

• Trygghet i offentlig miljö.  

Arbetet framåt 

Aktivitetsplanering för respektive fokusområde sker i arbetsgrupper 
beskrivna i kommunens handlingsplan för trygghetsarbete 2020 - 2021.  

Kommunens handlingsplan för trygghetsarbete kommer att ses över och 
uppdateras under 2022. Handlingsplanen anger inriktningen för kommunens 
förvaltingsöverskridande arbete med trygghetsfrågor och 
brottsförebyggande arbete. 
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Uppföljning 
Trygghetssamordnaren och Polisen följer upp arbetet och rapporterar till 
lokala Brå.   
   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Matthias Gustavsson, 2022-11-23 
Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte  
Handlingsplan, Bjuvs kommuns trygghetsarbete 2020 - 2021 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen beslutar att anta 
polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte samt ge 
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, i uppdrag att 
underteckna medborgarlöftet. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-08, § 240 

     
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta polisens och kommunens gemensamma 
medborgarlöfte samt ge kommunstyrelsens ordförande, eller dennes 
ersättare, i uppdrag att underteckna medborgarlöftet. 

   
 
Beslutet skickas till: 
Polisen 
Trygghetssamordnare 
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§ 164 Dnr 2021-00484  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2022-2023 

Sammanfattning 

Samverkan mot brott (SAMBO) är en samverkansorganisation för bland 
annat inbrottsförebyggande arbete med SSF Stöldskyddsföreningen som 
huvudman för verksamheten. SAMBO söker ekonomiskt stöd hos bland 
annat kommuner för att fortsätta erbjuda kostnadsfri tillgång till material.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Matthias Gustavsson, 2021-11-30 
Brev till kommunen gällande kommunalt stöd till Grannsamverkan år 2022-
2023 (med bilaga) 

 

Ärendet 

SAMBO är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

I dag finansierar ”Samverkan mot brott ”Grannsamverkanverksamheten i 
Sverige. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill 
minska risken att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta 
Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Organisationen önskar att 
Bjuvs kommun bidrar med 5000 kr 2022 och 5000 kr 2023 till 
verksamheten. Grannsamverkan bygger på två komponenter; utövande av 
social kontroll via samverkande grannar samt skyltar som signalerar att det i 
området förekommer samarbete för att förhindra brott. De ekonomiska 
medlen används för att täcka del av materialkostnad vid tillverkning av 
dessa skyltar.  

I Bjuvs kommun är grannsamverkan organiserat via Polisen, 
Länsförsäkringar Skåne samt Bjuvs kommun. Inom kommunen finns det i 
dagsläget 19 aktiva områden med god geografisk spridning över 
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kommunens orter. Samtliga samverkansparter har som ambition att fortsätta 
utvecklingen av arbetet och även spridning av grannsamverkansområden. 
Med anledning av fortsatt utökat arbete prediceras ett ökat behov av 
skyltning inom Bjuvs kommun. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att stödja grannsamverkanverksamheten i 
Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 och 5000 kr 2021.    

 

Redaktionell ändring 

Årtalen i förslag till beslut ska korrigeras till 2022 och 2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2022 
och 5000 kr 2023.    
   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-08, § 241 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Urban Berglund (KD), Pia Trollehjelm (SD), Matthias 
Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (-) och Anne Li 
Ullerholm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs 
kommun med 5000 kr 2022 och 5000 kr 2023.    
   
 

Beslutet skickas till: 
SSF Stöldskyddsföreningen  
Trygghetssamordnare  
Ekonomiavdelningen 
Diariet  
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§ 165 Dnr 2021-00346  

Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28 en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun.  Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under år 2020 och som 
grund för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper 
som ska erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar 
även upp lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 augusti 2021, § 160, att 
skicka förslaget på riktlinjer på remiss till nämnderna då de ska vara 
styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-11-29 
Policy för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 2021 
Förslag till Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun, reviderat 
2021-11-26 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-22, § 93 
Byggnadsnämnden 2021-09-23, § 84 
Tekniska nämnden 2021-08-31, § 66 
Utskottet för arbete och tillväxt 2021-09-29, § 70 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-27, § 101  
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28, en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun.  Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under 2020 och som grund 
för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  
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Riktlinjerna utgör ett förhållningssätt och ska fungera som ett styrande 
dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheter inom all köks- och serveringsverksamhet i Bjuvs 
kommun; inom förskola, skola, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-
verksamheter samt i kommunhus, bad och simhall, bibliotek, museum, 
fritidsgårdar och kulturskola. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper som ska 
erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar även upp 
lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 augusti 2021, § 160, att 
skicka förslaget på riktlinjer på remiss till nämnderna då de ska vara 
styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter. 
Inkomna svar har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning. 

Följande nämnder har lämnat in remissvar till kommunstyrelsen: 

− Utskottet för arbete och tillväxt beslutade vid sammanträde den 29 
september 2021, § 70, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. 

− Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 84, att skicka tillbaka ärendet utan någon erinran, men vill 
lämna upplysning om att det kan krävas bygglov vid eventuell om- 
och nybyggnation av kökslokaler. 

− Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 
2021, § 66, att skicka tillbaka ärendet med förslag på en smärre 
textändring men har bortsett från detta inget att erinra. 

− Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 
september 2021, § 93, att skicka tillbaka ärendet med fyra förslag på 
textändringar.  

− Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 
september 2021, § 101, att skicka tillbaka ärendet med flera olika 
förslag på förtydliganden, kompletteringar och textändringar. 

Av remissvaren framgår att alla nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i riktlinjerna. Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som 
efterfrågar flest ändringar men den noterar samtidigt att riktlinjerna i övrigt 
ligger i linje med den egna förvaltningens arbete gällande måltider och 
livsmedel. Det är också i stor utsträckning samma ändringar som föreslås 
av de olika nämnderna, med undantaget att vård- och omsorgsnämnden har 
efterfrågat fler, och mer substantiella, kompletteringar av riktlinjerna. 

 

Kommentar till ändringsförslagen 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att flera av de små textändringar som 
vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslagit 
inte bör leda till någon ändring i riktlinjerna. Kommunstyrelsens förvaltning 
finner anledning att avstyrka förslagen. Till exempel: 
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• Att ta bort uttrycket ”mer ekologiskt” från beskrivningen av vad det 
innebär att äta miljösmart (punkt 5 - Hållbarhet) avviker från 
etablerade definitioner av begreppet.  

• Att lägga till krav på att inköpta äpplen inte ska vara 
efterskördsbehandlade (punkt 9.3.3 – Frukt och grönt) skulle, enligt 
Upphandlingsmyndigheten, starkt begränsa marknadstillgången 
under stora delar av året. 

Några andra förändringsförslag skulle i sin tur försvaga riktlinjerna. Ett 
exempel här är förslaget att introducera större flexibilitet för när på dagen 
lunchen ska serveras inom förskola och skola (punkt 2.1.1 – Måltidsordning 
förskola och skola). Ett annat är barn- och utbildningsnämndens förslag att 
ta bort den konkreta målsättningen att minska matsvinnet med 15 procent 
årligen (punkt 5 - Hållbarhet).  

Som nämnts ovan har vård- och omsorgsnämnden även lämnat in ett antal 
mer substantiella förslag på förtydliganden och kompletteringar som 
kommunstyrelsens förvaltning anser bör beaktas. Flera av dessa 
ändringsförslag föreslår förvaltningen ska godtas och de är införda i det 
reviderade förslag till riktlinjer för måltider och livsmedel som förvaltningen 
lägger fram.  

I sitt remissvar framförde vård- och omsorgsnämnden att innehållet i 
riktlinjerna gällande LSS-verksamheterna skulle behöva vara mer 
omfattande. Kommentaren gäller framför allt punkt 2.1.3 Övriga 
verksamheter – LSS. Kommunstyrelsens förvaltning delar nämndens 
uppfattning men ser det samtidigt som angeläget att riktlinjerna kommer på 
plats. Förvaltningen förordar därför att riktlinjerna antas med nuvarande 
formuleringar, men att berörda förvaltningar uppmanas att utveckla mer 
omfattande riktlinjer för kommunens LSS-verksamheter i samband med 
dokumentets årliga revidering.  

I tre fall tillstyrker kommunstyrelsens förvaltning inte vård- och 
omsorgsnämndens mer substantiella ändringsförslag. Dessa rör 
förtydliganden kring 

• ansvar för årlig utbildning av personal som tillagar och bereder 
livsmedel (punkt 7 – Profession och kompetens), 

• ansvar för kvalitetsuppföljning (punkt 8 – Kvalitetsuppföljning), 

• rutiner och former för mat- och måltidsråd (punkt 8 – 
Kvalitetsuppföljning). 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att utbildning av personal alltid är 
förvaltningschefens ansvar. Riktlinjerna anses vidare vara tillräckligt tydliga 
med att det är tekniska nämnden som är ansvarig för analys, utvärdering 
och uppföljning. Kommunstyrelsens förvaltning gör slutligen bedömningen 
att det finns ett värde i att inte inkludera detaljerade rutiner för mat- och 
måltidsråden i riktlinjerna. 
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Reviderat förslag till riktlinjer 

I det reviderade förslag till riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun som förvaltningen presenterar för kommunstyrelsen har ett antal 
redaktionella justeringar gjorts i språkförbättrande syfte. Eftersom dessa 
justeringar enbart rör form och inte innehåll är de inte uppmärkta i bifogat 
förslag. Alla de justeringar och kompletteringar som innebär förändrat 
innehåll är dock uppmärkta med gul överstrykning och kommentar i 
marginalen.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta det reviderade förslaget till 
riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun och att de ska börja 
gälla den 1 januari 2022.   

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att procentsatsen i punkt 9.1 Lokalproducerade 
livsmedel ändras från 50% till 67%. 

Anders Månsson (S) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Nils Nilsson (C) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
det reviderade förslaget till riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun och att de ska börja gälla den 1 januari 2022.   
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Reservation 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-08, § 242 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att procentsatsen i punkt 9.1 Lokalproducerade 
livsmedel ändras från 50% till 67%. 

Pia Trollehjelm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Urban Berglund (KD) och Ulrika Thulin 8S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:30 – 9:40. 

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Bo Blixt (S) yrkar bifall till Nils 
Nilssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Nils Nilssons 
(C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Nils Nilssons (C) yrkande 
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Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade förslaget till riktlinjer för 
måltider och livsmedel i Bjuvs kommun och att de ska börja gälla den 1 
januari 2022.   

 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S), 
Urban Berglund (KD) och Nils Nilsson (C) reserverar sig skriftligen till 
förmån för eget yrkande. 

./. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Diariet 
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§ 166 Dnr 2021-00526  

Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) gällande 
uppdraget som ledamot i KHR (Kommunala 
Handikapprådet) samt val av ny ledamot 

Sammanfattning 

Jörgen Johnsson (M) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i KHR (Kommunala Handikapprådet). 
 
Nytt val görs på kommunstyrelsen i januari.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att befria Jörgen Johnsson (M) från det aktuella 
uppdraget. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Jörgen Johnsson (M) 
Eva-Marie Hasslöf, vård- och omsorgsförvaltningen 
Anna Larsson, HR 
Diariet      
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§ 167 Dnr 2021-00538  

Avsägelse från Anders Månsson (S) som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt nytt val 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott från 2021-12-31. 
 
Som ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Liselott Ljung 
(S).      
    
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att befria Anders Månsson (S) från det aktuella 
uppdraget och välja Liselott Ljung som ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott från 2022-01-01. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Liselott Ljung (S) 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 168 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)   
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2021-12-08 
 
2) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, protokoll, 2021-12-08 
 
3) KS 2021-00090 
Delegationsbeslut: stängning av kontaktcenter 2021-12-01 och 2021-12-02 
 
 
4)  KS 2021-00409 
Barn- och utbildningsnämnden § 121: Svar till kommunrevisionen gällande 
granskning av målstyrningen (med bilaga) 
 
 
5)  KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: styrelseprotokoll 2021-10-25, 2021-11-03, 2021-11-19 
 
 
6)  KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: svar lekmannarevisorers tjänsteskrivelse oktober 2021 
gällande granskning av delårsrapport (2021-12-01) 
 
 
7) KS 2021-00540 
AB Bjuvsbostäder: Verksamhetsplan med budget 2022 AB  
 
        
8) KS 2021-00540 
Revisionen: Förstudie hyresundantaget Bjuv 2021 (med bilaga) 

 

9) KS 2021-00062 
Söderåsens samordningsförbund: protokoll 2021-11-23 

 

10) KS 2021-00016 
Sydvatten AB: mötesanteckningar 2021-11-24 
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11) KS 2021-00098 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: protokoll direktionen 2021-11-25 (med 
bilagor)  

 

12) KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll 2021-10-14 

 

13) KS 2021-00145 
Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB: protokoll 2021-10-13 

 

14) KS 2021-00145 
Vera Park Circularity AB: protokoll 2021-10-14 

 

15) KS 2021-00098 
NSVA AB: protokoll 2021-03-18, 2021-05-10, 2021-05-21, 2021-11-25 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
 

      
 

 

 

 


