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§ 57 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Liselott Ljung (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Liselott Ljung (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 58 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-03-17. Ordförande föreslår som nytt 
ärende 7 ”Information från central krisledning”.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 59 Dnr 2022-00107  

Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att godkänna revideringen av taxa för ärende enligt 
lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Revideringen av taxan sker med anledning av ändringar i LBE, som trädde i 
kraft den 1 augusti 2021. I samband med revidering av taxan görs även 
ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunjurist Melinda Höglind, 2022-03-11 
Protokoll, Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15,  
§ 8 
Missiv, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-02-15, Dnr. 14/2022 
Taxa Tillstånd brandfarlig och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst    

 

Ärendet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst utfärdar tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor på uppdrag av medlemskommunerna, 
däribland Bjuvs kommun.  
 
Tillståndshanteringen styrs av LBE. Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i 
lagen i kraft. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som ska få delta i 
hantering av explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt 
för föreståndare för denna typ av verksamhet. Enligt 27 § LBE får avgift 
numera tas ut för godkännande av deltagare. Ändringen medför även en 
ökad tidsåtgång i samband med tillståndshanteringen. Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst bedömer att godkännande av deltagare tar lika mycket tid i 
anspråk som godkännande av föreståndare, dvs. 1,5 timmar.  
 
Ytterligare en ändring i LBE är att tillståndstiden för hanteringen av en 
explosiv vara har ändrats till maximalt 3 år, enligt 19 b § LBE.  
 
Med anledning av ändringarna i LBE föreslår Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna en 
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revidering av taxa för ärende enligt LBE. En revidering av taxan som 
innebär en rätt att ta ut en avgift motsvarande 1,5 timmars arbete för 
godkännande av deltagare. Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslår 
även att taxan gällande maximal tillståndstid för explosiv vara ändras från 5 
år till 3 år. I samband med revidering av taxan vill Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst även göra ändringar i layout gällande Taxa Tillstånd brandfarlig 
och explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Ändringarna i 
layout innebär ingen ändring av innehållet av taxan eller dess tillämpning.  

Slutligen föreslår Räddningstjänsten Skåne Nordväst att text som beskriver 
uppräkning av timkostnaden, ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare 
och tjänstemän i privat sektor (AKI), till Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), enligt redan tagna beslut i respektive kommuns fullmäktige under 
2020. I Bjuvs kommun beslutade Kommunfullmäktige den 26 november 
2020 om ändrat prisindex.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förslag på taxa för 
ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor  

- Godkänna en revidering av taxan gällande maximal tillståndstid för 
explosiv vara från 5 år till 3 år. 

- Godkänna förslaget om ny layout för Taxa Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   

- Godkänna att text som beskriver uppräkning av timkostnaden 
ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor (AKI) till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), enligt 
beslut taget i Bjuvs kommuns fullmäktige den 26 november 2020.  

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs förslag på taxa för 
ärende enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor  

- Godkänna en revidering av taxan gällande maximal tillståndstid för 
explosiv vara från 5 år till 3 år. 

- Godkänna förslaget om ny layout för Taxa Tillstånd brandfarlig och 
explosiv vara inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   
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- Godkänna att text som beskriver uppräkning av timkostnaden 
ändras från Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat 
sektor (AKI) till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), enligt 
beslut taget i Bjuvs kommuns fullmäktige den 26 november 2020.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 60 Dnr 2022-00123  

Remiss angående rapport om föreningars behov av ny 
idrottshall 

Sammanfattning 

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 fanns investeringsmedel för att 
utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Bjuvs kommun. Bakgrunden 
var att det under ett antal år förekommit signaler om svårigheterna att få 
tillräckligt många tider i kommunens idrottshallar. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport om föreningars behov av ny 
idrottshall. Av rapporten framgår bl.a. att det finns ett stort behov att stärka 
föreningslivet, framför allt med fokus på fysiska förutsättningar och lokaler. 
Jämförelser över tid och med andra liknande kommuner ger bilden av att 
insatser behöver göras för att öka barn och ungas möjligheter att ta del av 
föreningslivet i Bjuvs kommun. Sammanfattningsvis skulle en ny idrottshall 
erbjuda föreningarna bättre möjligheter att öka utbudet både vad gäller 
spetsverksamhet och breddverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 mars 2022, § 14 att skicka 
rapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens 
förvaltning bedömer att rapporten bör skickas på remiss till barn-och 
utbildningsnämnden med anledning av skolidrottens eventuella behov.   

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-15 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-02, § 14, inklusive 
beslutsunderlag 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka utredningen om föreningars behov av ny idrottshall på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden och att remissvar ska ha inkommit 
till kommunstyrelsen senast den 30 maj 2022.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka utredningen om 
föreningars behov av ny idrottshall på remiss till barn- och 
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utbildningsnämnden och att remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast den 30 maj 2022.   

   
 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Diariet 
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§ 61 Dnr 2022-00141  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16  
 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 62 Dnr 2022-00142  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning 
av parkområde vid Bjuvstorp 5:25 
och omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-16   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 63 Dnr 2022-00130  

Information från central krisledning 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om arbetet med krisledning 
med anledning av kriget i Ukraina. 
Samordnare för dessa flyktingar är utsedd och på plats.  
Boende på Rosentorp och i tidigare Futurums lokaler beräknas vara klara 
inom två veckor. 
Bjuvs kommun kommunicerar information via kontaktcenter, hemsidan och 
sociala medier. 
De förvaltningar som berörs har planer för sin verksamhet. 
Ekonomi har tagit fram en aktivitetskod som ska användas vid kostnader 
som kan kopplas till mottagandet av flyktingar från Ukraina. 
 
Ersättningsmodeller och fördelningstal är inte klart ännu enligt berörda 
myndigheter. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet      
 

 

 

 

 

 

 

 


