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§ 159 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Claes Osslén (SD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Claes Osslén (SD) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 160 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-10-05, reviderad 2022-10-10.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 161 Dnr 2022-00457  

Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 2022 
(exkl utskottet för arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under år 2022 skall redovisning till 
kommunfullmäktige ske två gånger, genom delårsrapport och 
årsredovisning.  

Delårsrapporten, som avser perioden januari–augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022 även uppföljning av 
verksamheten och dess mål.  

Kommunstyrelsen redovisar en budget i balans för perioden januari–
augusti. Årsprognosen visar även den på en budget i balans.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2022-09-30 
Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen, 2022-09-30 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna delårsrapport 2022, samt 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige.       

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
godkänna delårsrapport 2022, samt 
 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige.       
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§ 162 Dnr 2022-00445  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap 16 § ska fullmäktige behandla minst en 
delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen ska inom två 
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som 
delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och 
revisorer.  
 
Delårsrapporten för 2022 avser perioden januari – augusti och innehåller 
förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022, även en 
uppföljning av verksamhetens mål för perioden.  
 
Det sammanställda resultatet (koncernresultatet) för perioden är 53,3 mnkr, 
medan den sammanställda prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 
53,5 mnkr. Det är 12,2 mnkr bättre än budget. För kommunen är periodens 
resultat 47,8. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 46,4 mnkr, 
vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen och är 16,2 mnkr bättre än budget. Totalt prognostiserar 
nämnderna nettokostnader för verksamhetsåret 2022 som är 10,2 mnkr 
högre än budget. Huvudsakligen beror det ökade prognostiserade resultatet 
för kommunen i förhållande till budget på att prognosen för skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen är betydligt högre än budgeterat. 

Av nämnderna är det tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samt vård- och omsorgsnämnden som redovisar underskott i sina 
prognoser för helåret och i linje med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning behöver ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Stefan Christensson, 2022-10-05 
Delårsbokslut 2022 för Bjuvs kommun avseende perioden januari – augusti, 
2022-10-05. 
 

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, redovisar kommunkoncernens och 
kommunens delårsuppföljning i enlighet med kraven för Kommunallagen 11 
kap 16 §. En bedömning har gjorts över måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 
 
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
   
 

 

 

Beslutet skicka till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 163 Dnr 2022-00458  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 

Sammanfattning 

Kommuner har enligt kommunallagen 11 kap 14 § möjlighet att reservera 
vinstmedel till en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka framtida 
underskott. Enligt Kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat 
regleras under de närmast tre följande åren och fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Genom att göra avsättningar under 
år med goda resultat, kan kommunen undvika återställningskraven under år 
med negativa resultat av tillfällig karaktär, genom att disponera tidigare 
avsatta medel. 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven användas 
för resultatutjämning över konjunkturcyklerna, någon närmare precisering 
gör inte kommunallagen. Förarbetena till lagen anger dock att fullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserven.  

Avsättning till resultatutjämningsreserv är en rent bokföringsteknisk åtgärd 
som påverkar det bokföringsmässiga resultatet, men inte likviditeten. 
Avsatta medel behöver inte sättas av på ett särskilt konto. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-20 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Bjuvs kommun, 2017-11-30 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
 
ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 164 Dnr 2022-00347  

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

Sammanfattning 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Bjuvs kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning.  
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.    

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-26 
Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans 2022-07-13  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
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effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster 
och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 
hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Bjuvs kommun genom genandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
att uppdra åt kommunens firmatecknare Mikael Henrysson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning.    

      
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
 
att uppdra åt utsett ägarombud Anders Månsson eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  
 
att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
att uppdra åt kommunens firmatecknare Mikael Henrysson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Bjuvs kommuns räkning.    

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 165 Dnr 2022-00475  

Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den kommunala utdebiteringen 2023 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-10-10 

  

 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2023 och ekonomisk 
plan 2024 - 2025 vid sitt sammanträde den 16 november. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
kommunala utdebiteringen 2023 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2023 skall 
lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
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Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 166 Dnr 2022-00405  

Svar på initiativärende angående handlingsplan med 
anledning av brandföreläggande i särskilda boende 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 augusti 
2022 § 64, att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att visa underlag inklusive ekonomisk 
redovisning som ligger till grund för handlingsplan med anledning av 
brandskyddsföreläggande på särskilda boende. Av nämndens protokoll 
framgår, som kommunstyrelsens förvaltning tolkar det, att nämnden anser 
att det behövs ytterligare underlag gällande brandföreläggande på särskilda 
boenden för att kunna fatta beslut.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det inte är nödvändigt 
att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för att Vård- och 
omsorgsnämnden ska få tillgång till underlag. Det underlag som Vård- och 
omsorgsnämnden efterfrågar kan begäras ut direkt av tekniska nämnden, 
utan ytterligare politiska beslut. Kommunstyrelsens förvaltning förutsätter att 
berörda förvaltningar har kontakt och lämnar ut handlingar på förfrågan.  
      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-30 kanslichef Julia Pietrek 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25, § 64, inklusive beslutsunderlag 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att skicka föreliggande tjänsteskrivelse till 
Vård- och omsorgsnämnden som svar på nämndens framställan.  
      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
skicka föreliggande tjänsteskrivelse till vård- och omsorgsnämnden som 
svar på nämndens framställan.  
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Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 167 Dnr 2022-00455  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 § ska fullmäktige varje år 
bestämma dag och tid för fullmäktiges sammanträden.    

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv 

eller i Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-05  
Tidplan för sammanträden 2023, 2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 
2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    
   
 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 168 Dnr 2022-00454  

Tidplan för sammanträden i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på 

sammanträdesdatum 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förslaget ska ta hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser 2023.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Susan Elmlund, 2022-10-05 
Tidplan för sammanträden 2023,  2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2023 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2023 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 169 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. 

 

KS 2022-00204  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående att återgå till 37-
timmarsvecka som heltidmått inom 
Vård och Omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2022-04-25. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning.  
Remitterad för yttrande till vård- 
och omsorgsnämnden 2022-05-11. 

KS 2022-00384  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående Sibyllakioskens framtid 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): 
Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör 
rätt 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning.  
Behandlad i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-09-28. 

KS 2022-00401  

Motion från Jörgen Johnsson (M) 
angående gatuköket Sibylla-
kiosken i Bjuv 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för handläggning. 
Planeras att behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-26. 

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03 
 

 

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 
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 170 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, 2022-10-03   
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-12 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
  
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet  
 

 

 

 


