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§ 1 Dnr 2023-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Maria Berglund (KD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Maria Berglund (KD) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 2 Dnr 2023-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2023-01-04.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 3 Dnr 2022-00616  

Medfinansiering av Leaderprojekt Entré till kulturen 
(Billesholms Folketspark) 

Sammanfattning 

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och 
lokala förutsättningar.” 
 
Vad är leadermetoden? 
Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både 
ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala 
trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna. 
Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. 
Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de 
l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden. CLLD (Community Led Local Development) är det 
begrepp som används på engelska. 
 
Leadermetodens kännetecken 
Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett 
område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn 
mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av 
tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Kännetecknande för 
leadermetoden är: 
• Underifrånperspektiv 
• Lokal kunskap 
• Samarbete 
• Trepartnerskap 
• Nytänkande 
• Lokalt fattade beslut 
 
Ett Leaderprojekt 
Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som bidrar till 
att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås. 
Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga 
mål som kan utvärderas och mätas. 
Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga 
innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet. 
 
Projektbeskrivning ”Entré till Kulturen” i sammanfattning 
Billesholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a är sökande för projektet som 
syftar till att säkerställa att byggnationen kan fortleva i originalskick och 
därigenom bibehålla ett kulturarv för allmänheten.  
Vi vill tillika utveckla verksamheten för att även kunna inkludera och omfatta 
andra kulturer men även tillhandahålla mötesplatser och miljöer för företagande 
samt organisationer och att locka fler besökare i alla åldrar och personer med 
funktionsvariation att besöka Sveriges näst äldsta folkpark. 
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Vi vill samtidigt skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktörer vara en del av 
och nyttja Billesholms Folketspark och därigenom ge föreningen ekonomiska 
möjligheter att utvecklas och stå på egna ben. 
 
Projektidé 
Bevara, återuppliva och utveckla mötesplatsen i Billesholms Folketspark där vi 
kan skapa en arena för kultur, underhållning men även en plats där 
kommersiella aktörer kan mötas och företagsevenemang kan stärka hela Bjuvs 
kommun. 
Vi vill skapa en ny miljö i den gamla originalparken från 1898, Sveriges näst 
äldsta park, där vi kan erbjuda moderna lösningar i en kulturhistorisk 
förpackning. 
 
För att möjliggöra detta är befintlig byggnation i stort behov av renovering, 
lokalerna och parkmiljön behöver genomgå upprustning.  
”En välkomnande entré är ansiktet ut, dessvärre hänger vår knappt ihop” 
 
Bakgrund 
Kulturarvet Billesholms Folketspark har under lång tid levt en tynande tillvaro 
och haft svårigheter att på egna ben skapa ekonomiska förutsättningar för att 
kunna hantera underhåll och skötsel av byggnader samt parkmiljö. 
 
Det eftersatta underhållet har även fått till följd att möjligheten och intresset för 
att arrangera kulturevenemang, möten etc väsentligen minskat med ytterligare 
ekonomisk konsekvens. 
Vi måste skapa förutsättningar där mötesplatsen kan attrahera en mängd av 
intressenter och första steget i den riktningen är att de värst åtgångna 
byggnadsdelarna räddas medan det fortfarande är möjligt. 
 
Målsättningar med projektet 
Målet är att inom ramen för detta projekt skapa en välkomnande entré in i 
Parken och en funktionell utescen där det kan återupptas aktiviteter för 
allmänheten. 
 
På längre sikt 
Ett bibehållande av parken möjliggör en plats där människor kan mötas. 
Kulturen kan bevaras men framför allt utvecklas. Näringslivet får en mötesplats 
där avståndet till kultur och människa minskar. Samhället i stort gynnas när 
kultur, integration och personliga möten hålls levande. En attraktiv mötesplats 
med ett ökat antal besökare. 
 
Skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktörer vara en del av och nyttja 
Billesholms Folketspark och därigenom ge föreningen ekonomiska möjligheter 
att utvecklas och stå på egna ben. 
 
Genomförande och budget 
Projektet avser i huvudsak renovering av befintliga funktioner inom Billesholms 
folketspark, dessa kan indelas i tre objekt vilka är:  
• Renovering av Entré 
• Renovering av utescen 
• Byte av bärande konstruktioner på Rotunda samt yttre byggnadsvård. 
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Projektet planeras genomföras under 2023 med färdigställande och redovisning 
Q4 2023. 
 
Budget – finansiering 
Jordbruksverket: 1 775 416:- 
Egen insats (ideell tid från föreningen)): 400 000:- 
Offentlig medfinansiering – Bjuvs kommun: 500 000:- 
LAG-pott (Leaderområdet): 374 459:- 
 
Total investeringskostnad är 3 049 875 
Betydelse för Bjuvs kommun – koppling till Näringslivsprogram 

Ur vårt Näringslivsprogram 
Besöksnäringen har utvecklats de senaste åren, bl a tillsammans med Familjen 
Helsingborg,  och bedöms ha en större potential. Bjuvs kommun med sitt 
geografiska läge och natur ligger väl positionerat för att vara en attraktiv 
destination inom av Region Skåne utpekade utvecklingsområden;  
• Skåne - en internationellt topprankad destination för naturturism  
• Skåne - Sveriges mest hållbara destination  
• Skåne - en mat- och dryckesdestination i världsklass 
• Skåne - den digitaliserade destinationen  
 
Vi ska därtill lägga till vår i flera stycken unika och attraktiva kulturhistoria – 
Gruvnäringen.  
Bjuvs kommun ska uppmuntra och medverka till att kommunen och näringen 
utvecklas som destination inom våra företräden och förutsättningar – 
naturturism och kulturhistoria.  
Bjuvs kommun ska se möjligheter i att starka sitt varumärke genom ett rikt och 
naturnära friluftsliv för såväl besökare som boende.  
Genom vårt samarbete runt Söderåsen, Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp, gör vi 
gemensam sak och breddar vårt utbud och erbjudande. Det pågående 
destinationsutvecklingsprojektet – ”Destination Söderåsen” ska vara 
vägledande för våra framtida satsningar och engagemang. 

 
Inom ramen för samarbetet runt Söderåsen skapar vi i Bjuvs kommun en av 
portarna till Söderåsen i Billesholm. Folkets park i Billesholm är central som ett 
nav för att fånga upp och kanalisera besökare. Folkparken ligger i stråket från 
Billesholms station på vägen upp mot Söderåsen och bedöms ha stor potential 
och vara en viktig anläggning med sin attraktionskraft och faciliteter efter 
renovering och modernisering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 2022-12-23 
Projektansökan från Billesholms Arbetares Fastighetsförening u.p.a 
 

Jäv 

Kenneth Bolinder (SD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till medfinansiering 
för projektet ”Entré till kulturen”, om 500 000 kronor. Beslutade medel tas 
från utrymme för kommunstyrelsen tillhanda. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna förslag till medfinansiering för projektet ”Entré till kulturen”, om 
500 000 kronor. Beslutade medel tas från utrymme för kommunstyrelsen 
tillhanda. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 4 Dnr 2022-00499  

Svar till revisionen avseende granskning av 
budgetprocessen 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll avseende kommunens budgetprocess. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen i allt 
väsentligt har en tillräcklig styrning av budgetprocessen och uppföljningen 
av kommunens ekonomiska utveckling, men att det finns utrymme för 
förbättring. 

Revisionens bedömningar grundar sig i att det finns en grundläggande 
struktur för arbetet med budgetprocessen, men anser att det bör 
kompletteras med process- och rutinbeskrivningar, t.ex. avseende vad 
omvärldsanalysen ska omfatta. Kommunrevisionen anser även att 
Kommunstyrelsen bör stärka dialogen med verksamheterna, samt upprätta 
analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar och 
handlingsutrymme.  

Utifrån sin granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

• Upprätta process- och rutinbeskrivning för budgetarbetet, samt 
tydliggöra kraven i de åtgärdsplaner som ska tas fram. 

• Stärka dialogen med verksamheterna inom ramen för 
budgetprocessen. 

• Genomföra analyser av kommunens långsiktiga ekonomiska 
förutsättningar och handlingsutrymme. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-21 
Missiv Bjuv budget, 2022-10-20 
Granskningsrapport Bjuv budgetprocessen 2022  
  

 

Ärendet 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av det som framkommit i granskningen och de rekommendationer 
som lämnats. Revisionen önskar svar om huruvida Kommunstyrelsen håller 
med eller inte om var och en av rekommendationerna ovan, samt vilka 
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åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. 
Revisionen önskar svar senast 2022-01-20. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings svar till revisionen: 

Rekommendation 1: Upprätta process- och rutinbeskrivning för 
budgetarbetet, samt tydliggöra kraven i de åtgärdsplaner som tas fram. 

Kommunstyrelsens uppfattning är att det finns en process- och 
rutinbeskrivning för budgetarbetet, men instämmer i att den kan bli ännu 
bättre och tydligare. Kommunstyrelsen instämmer också i att kraven för 
åtgärdsplaner bör tydliggöras. Kommunen använder ledningssystemet 
Stratsys för planering och uppföljning. I och med detta så kartläggs och 
schemaläggs processerna i Stratsys. Medarbetare och chefer som ansvarar 
för delprocesser och/eller har uppgifter att utföra i processerna kan se 
processernas tidplan i Stratsys. Påminnelser skickas dessutom kontinuerligt 
ut från Stratsys till berördas e-postadresser med deadlines avseende 
arbetsuppgifter som ska utföras i processerna. I Stratsys finns även 
beskrivningar över vad planering och uppföljning ska innehålla för 
respektive avsnitt. 

Kommunstyrelsen jobbar kontinuerligt med att förbättra 
ledningsprocesserna. Efter varje avslut i respektive process sker en 
uppföljning och utvärdering av hur arbetet har fungerat. Utifrån slutsatserna 
av utvärderingen görs justeringar såväl i processerna och rutinerna som i 
ledningssystemet. En genomgång av process- och rutinbeskrivningarna 
kommer att göras inför arbetet med Budget 2024 samt EFP 2025-2026, där 
brister och förbättringspotential i processer och rutinbeskrivningar kommer 
att identifieras. Utifrån denna analys kommer åtgärder att vidtas. Bland 
annat kommer en rutinbeskrivning att utarbetas för omvärldsanalysen och 
kraven för åtgärdsplaner kommer att tydliggöras. 

 
Rekommendation 2: Stärka dialogen med verksamheterna inom ramen för 
budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen instämmer i att dialogen med verksamheterna i viss mån 
har varit bristfällig och att det finns förbättringspotential. Tidigare 
kommundirektör påbörjade ett arbete med att stärka dialogen mellan 
verksamheterna i samband med en planeringskonferens under september 
månad. Nuvarande tf kommundirektör har fått ett tydligt uppdrag av 
kommunstyrelsen att grundligt genomlysa kommunens verksamheter för att 
identifiera brister och förbättringspotential, samt att vidta 
effektiviseringsåtgärder. Arbetet med detta pågår och åtgärder utifrån 
identifierade brister kommer att arbetas in i process- och 
rutinbeskrivningarna. Förbättringspotential när det gäller dialog mellan 
verksamheterna är redan identifierad och utvecklingsarbetet inom detta 
område är påbörjat. I detta arbete kommer även processen och rutinerna för 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt att ses över. 
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Rekommendation 3: Genomföra analyser av kommunens långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar och handlingsutrymme. 

Kommunstyrelsen instämmer i att arbetet med analyser av kommunens 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar bör stärkas. I viss utsträckning görs 
dessa analyser redan i nuläget, men det finns utvecklingspotential inom 
området. Bland annat bör det utvecklas en strukturerad process med 
tillhörande rutiner för arbetet med analyser av kommunens långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar och handlingsutrymme. Detta saknas i nuläget. 
Rutiner för detta kommer att utarbetas inför arbetet med budget 2024 EFP 
2025-2026. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget 
samt översända detta till revisionen.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.   
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 2022-00608  

Kommunstyrelsens internbudget 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 162, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

I dokumentet ”Internbudget 2023 - Kommunstyrelse” presenteras 
förvaltningens förslag till mål och budget för kommunstyrelsens 
verksamheter.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-12-21 
Internbudget 2023, Kommunstyrelse, 2022-12-21   

 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12, § 162, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

I dokumentet ”Internbudget 2023, Kommunstyrelse” presenteras 
förvaltningens förslag till mål och budget för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens har för år 2023 blivit tilldelad en driftbudget på 91,5 
mnkr (att jämföra med 78 mnkr för år 2022).  Anslagen påverkas av interna 
förflyttningar av medel mellan kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden (detaljplaneverksamheten och miljöverksamheten byter 
plats). 20 mnkr har avsatts till kommunstyrelsens förfogande. 

 

Driftbudgetanslag - Kommunstyrelsen 

tkr 
Utfall År 

2021 
Budget År 

2022 
Budget År 

2023 
Plan År 

2024 
Plan År 

2025 

Kommunstyrelse 
och arbetsutskott 

-3 378 -3 368 -3 503 -3 633 -3 702 

Kommunledning -50 219 -65 412 -78 115 -81 005 -82 544 

Räddningstjänst -9 145 -9 274 -9 911 -10 278 -10 473 

Nettokostnad -62 742 -78 054 -91 529 -94 915 -96 719 

 

I förvaltningens förslag till internbudget presenteras även mål för 
verksamheten. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål och, i 
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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. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

· att godkänna ”Internbudget 2023, Kommunstyrelse” 

· att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och 
bemötande. 

· att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat. 

· att fortsätta satsningarna på kommunens trygghetsinsatser med medel till 
förfogande för åtgärder som motverkar otrygghet. 

· att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att 
samordna förvaltningarnas digitalisering. 

· att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för 
inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

· att verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för 
unga att etablera sig på arbetsmarknaden.   

 

Deltar inte i beslutet 

Maria Berglund (KD) och Ulrika Thulin (S) meddelar att de inte deltar i 
beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

· att godkänna ”Internbudget 2023, Kommunstyrelse” 

· att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, tillgänglighet och 
bemötande. 

· att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat. 

· att fortsätta satsningarna på kommunens trygghetsinsatser med medel till 
förfogande för åtgärder som motverkar otrygghet. 

· att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska lösningar för att 
samordna förvaltningarnas digitalisering. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

· att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som strategiskt verktyg för 
inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

· att verka för att tillsammans med arbetsgivare i kommunen möjliggöra för 
unga att etablera sig på arbetsmarknaden.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2022-00589  

Förändrad uppräkning av LOV-ersättning  

Sammanfattning 

I Bjuvs kommun kan brukare välja utförare av serviceinsatser i enlighet med 
lagen om valfrihetssystem (LOV).  I kommunen finns det idag två externa 
utförare som utför insatserna åt de personer som valt det. Utförarna erhåller 
då ersättning från kommunen. Beloppet uppgår till 374 kr per timme 
inklusive moms. Ersättningen räknas upp årligen. Fram till nu har 
ersättningen räknats upp enligt städindex som tillhandahållits av Statistiska 
Centralbyrån, SCB. SCB kommer fortsättningsvis inte att uppdatera den 
tjänsten. Vård- och ersättningsnämnden föreslår därför att ersättningen 
framöver ska uppräknas i enlighet med PKV, prisindex för kommunal 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. Då den 
föreslagna förändringen om ändrad princip för uppräkning innebär en 
förändring av ersättningsmodellen bedömer kommunstyrelsens förvaltning 
att det rör sig om ett ärende av principiell beskaffenhet och därför ska 
underställas kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 1 § kommunallagen.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-12-20 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-11-28, § 95 inklusive beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ersättningen till externa utförare inom LOV årligen ska räknas upp med 
PKV-index.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ersättningen till externa utförare inom LOV 
årligen ska räknas upp med PKV-index.  

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

   
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2022-00595  

Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom 
RSNV  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har den 1 december 2022 för 
förbundets kommuner föreslagit att höja avgiften för onödigt förorsakat 
brandlarm inom RSVN. Avgiften föreslås höjas med 1 000 kronor utöver 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), efter jämförelse med andra 
räddningstjänster och förbund.   

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.   

    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-12-20 
RSNV § 51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom RSNV, 
med beslutsunderlag 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslaget från RSNV om att höja avgiften för onödigt förorsakat larm. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget från RSNV om att höja 
avgiften för onödigt förorsakat larm. 
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Dnr 2022-00596  

Behov av utökning av låneramen för 
kommunalförbundet Medelpunkten 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Medelpunkten bedriver uthyrning av hjälpmedel till 
medlemskommunerna enligt sidan 1 i bilaga med sammanträdesprotokoll 
från direktionens sammanträde 2022-11-29. På grund av ökad efterfrågan 
av hjälpmedel och höjda priser har förbundets likviditet försämrats kraftigt 
den senaste tiden. Direktionen har på rekommendation av Göran Heimer, 
ansvarig för Helsingborgs Stads internbank fattat beslut om att föreslå 
medlemskommunernas Fullmäktige att godkänna att kommunalförbundet 
Medelpunkten ansöker om utökning av låneramen till 60 mkr hos 
Helsingborgs stad.  

  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-12-07 
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-11-29 
PM med fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 
 
  

Ärendet 

Kommunalförbundet Medelpunkten har efter dialog med ansvarig för 
Helsingborgs Stads internbank beslutat att be medlemskommunernas 
fullmäktige godkänna en utökning av låneramen från 40 mkr till 60 mkr för 
att förstärka likviditeten. Mer detaljerad beskrivning av ärendet finns på 
sidan 8 § 9 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2022-11-29 och i 
bilaga med fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tillstyrka: 

att kommunalförbundet Medelpunkten får ansöka om utökning av 
låneramen till 60 mkr hos Helsingborgs stad.   

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunalförbundet Medelpunkten får ansöka om utökning av 
låneramen till 60 mkr hos Helsingborgs stad.   
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2023-00019  

Avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2023-04-01 

Sammanfattning 

NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna. En 
del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala 
avfallshanteringen och revidera avfallstaxan. Avfallstaxan ska styra mot den 
regionala avfallsplanen och de nationella miljömålen samt stimulera 
återanvändning och återvinning. Avgifterna för den kommunala 
renhållningen beräknas utifrån den kommunala självkostnadsprincipen, 
kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från 
renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  
I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är 
främst ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt 
indexreglering. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Stefan Christensson, 2023-01-03  
Tekniska nämndens beslut, 2022-12-20, § 151 med beslutsunderlag 
 

 

Ärendet 

Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning. Vid årsskiftet 21/22 var Bjuvs renhållningskollektivs totala 
ekonomi i balans med ett ackumulerat resultat på +0,682 Mkr. Plusresultatet 
måste på sikt stärkas inför uppstarten av en ny entreprenad hösten 2023 då 
insamlingssystemet vid villor och fritidshus ska uppgraderas samtidigt som 
samtliga kärl ska förses med taggar för bättre kontroll över tömningarna. Till 
detta kommer de osäkerhetsfaktorer som finns på kostnadssidan framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra gällande förslaget till ny 
avfallstaxa. 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
NSR:s förslag om ny avfallstaxa fr.o.m. 2023-04-01 i enlighet med bilagan 
Taxa 2023 – Folder Bjuv - Beslutsunderlag.    

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna NSR:s förslag om ny avfallstaxa 
fr.o.m. 2023-04-01 i enlighet med bilagan Taxa 2023 – Folder Bjuv - 
Beslutsunderlag.    

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 10 Dnr 2023-00020  

Omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA budget 2023 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

NSVA presenterar förslag på investeringsbudget för nästkommande år i sin 
affärsplan. Från det att affärsplanen stängs på vårkanten och kommunerna 
beslutar om budgeten och fram till dess att det nya året börjar hinner det 
hända en del. I NSVA:s interna budgetarbete under hösten resurssätter 
NSVA de flesta av sina projekt, vilket kan ge NSVA mer detaljerad kunskap 
om kostnaden. Även andra förutsättningar kan förändras. I samband med 
NSVA:s budgetarbete, tar NSVA därför fram en ny justerad 
investeringsbudget. Eventuella avvikelser behöver beslutas av kommunen 
antingen som en omprioritering eller i enstaka fall ett tilläggsbeslut. 
Åtagandet att genomföra projekten beslutas av NSVA:s styrelse i samband 
med beslut om NSVA:s hela budget.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-01-03  
Tekniska nämndens beslut 2022-12-20, § 157 med beslutsunderlag 

 

Ärendet 

NSVA önskar att Bjuvs kommun tar ett tilläggs- och omprioriteringsbeslut i 
enlighet med bilagan NSVA Omprioriterings- och tilläggsbeslut – budget 
2023 - Bjuv. Kommunstyrelsen förvaltning har inget att erinra gällande 
förslaget till omprioriterings- och tilläggsbeslut från NSVA. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
NSVA AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.    

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna NSVA AB:s önskemål om 
omprioriterings- och tilläggsbeslut.    
   
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 11 Dnr 2023-00033  

Förlängning av överenskommelsen om Samverkan för 
ökad trygghet i Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018, § 158, att ingå en 
överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Bjuvs kommun med 
lokalpolisområde Klippan. Överenskommelsen gällde för åren 2019-2022. 
Företrädare för lokalpolisområdet har kontaktat kommunen och föreslagit att 
den befintliga samverkansöverenskommelsen ska förlängas. Orsaken är att 
det den 1 juli 2023 ska träda i kraft ny lagstiftning som särskilt berör 
kommuners brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
Lokalpolisområde Klippan bedömer att det är lämpligt att avvakta den nya 
lagstiftningen och dess betydelse för samverkan innan arbetet med att ta 
fram en ny överenskommelse påbörjas. Kommunstyrelsens förvaltning delar 
denna bedömning och föreslår därför att den befintliga överenskommelsen 
förlängs till dess att en ny träffas.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2023-01-04 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, § 158, med beslutsunderlag 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att förlänga överenskommelsen med 
lokalpolisområde Klippan om samverkan för ökad trygghet i Bjuvs kommun 
och att den ska gälla längst till och med 31 december 2023.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
förlänga överenskommelsen med lokalpolisområde Klippan om samverkan 
för ökad trygghet i Bjuvs kommun och att den ska gälla längst till och med 
31 december 2023.  
   
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (28) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 2022-00512  

Granskning av för detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl 
(fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för Ljungsgård 2:210 m.fl. (fd 
Ljungsgård 2:98 m.fl.) i Billesholm till kommunstyrelsen för yttrande i 
samband med granskning av förslaget till detaljplan. 
    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2022-12-02 

Plankarta 2022-10-13  
Planbeskrivning 2022-10-13  
Samrådsredogörelse 2022-10-13  
Fastighetsförteckning 2022-09-30  
Trafik- och bullerutredning för detaljplanerna Ljungsgård 2:210 m fl samt 
Ljungsgård 2:54 m fl, Bjuvs kommun, 2022-09-21  
PM VA Ljungsgård 2:98, NSVA, 2022-09-01  
Lokaliseringsutredning Ljungsgård, Bjuvs kommun, 2022-10-05 
 

Ärendet 

OBOS Mark AB förvärvade under 2021 fastigheterna Ljungsgård 2:206 och 
del av Ljungsgård 2:98 i Billesholm i syfte att pröva lämpligheten att 
bebygga fastigheterna med radhus och parhus i en till två våningar. 
Fastigheten Ljungsgård 2:98 har styckats av sedan samrådet och 
planområdet omfattar nu istället Ljungsgård 2:210 och 2:206. 
 
Planområdet är beläget i norra Billesholm, i området Ljungsgård, mellan 
Ljungsgårdsvägen i väster och Möllebäcken i öster. Planområdets yta 
uppgår till ca 8300 m2.Fastigheterna ägs av exploatören och endast en 
mindre del är planlagd sedan tidigare. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-03, § 40, att lämna 

positivt planbesked, 2021-11-03, § 208, att ge byggnadsnämnden i uppdrag 

att upprätta ny detaljplan för Ljungsgård 2:98 m.fl. och 2022-06-16, § 124 att 

yttra sig positivt över samrådsförslaget till detaljplan. 

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarandeenligt plan- och bygglagen 

SFS 2010:900. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Området som omfattas av förslag till ny detaljplan 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planbesked och redovisar tydligt de avvägningar och bedömningar som 

gjorts kring prövningen av markens lämplighet för bostadsbebyggelse. 

 

Planförslaget innehåller inte några allmänna anläggningar. Dagvatten 

kommer att ledas till befintlig dagvattendamm i nordväst för rening och 

fördröjning. Kommunstyrelsens förvaltning har därför inget att erinra mot 

planförslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden.  

 

 

Redaktionell ändring 

Byggnadsnämnden har från 2023-01-01 ändrat namn till bygg- och 
miljönämnden. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 

som sitt eget samt översända detta till bygg- och miljönämnden. 

 

      
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 

 

 

 

 


