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§ 77 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 78 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-04-06.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 79 Dnr 2021-00263  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till årsredovisning 2021 
för Bjuvs kommun. Rapporten innehåller redovisning av årets ekonomiska 
resultat och god ekonomisk hushållning, uppföljning av verksamheten och 
dess mål, investeringsredovisning, detaljerade räkenskaper och 
nämndernas verksamhetsberättelser.  

Bjuvs kommun redovisar för 2021 ett positivt resultat på 96,5 mnkr. En stor 
del av detta utgörs av en utdelning på 60 mnkr från AB Bjuvsbostäder, 
vilken är att betrakta som jämförelsestörande. Om vi bortser från 
utbetalningen blir resultatet 36 mnkr vilket är cirka 16 mnkr över budget. 
Resultatet motsvarar 3,7 procent av skatter och statsbidrag. Överskottet 
förklaras till största delen av större skatteintäkter än beräknat.  

Kommunkoncernen redovisar ett samlat resultat för året på 38,3 mnkr, vilket 
är 16,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen här beror på kommunens positiva 
resultat samt på ett litet överskott i bokslutet från Bjuvs stadsnät AB.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-04-04 
Årsredovisning 2021 Bjuvs kommun, 2022-04-04 
Investeringsredovisning 2021, 2022-03-28 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Information 

Noterna på sidan 36-40 kommer att ses över och förtydligas, detta påverkar 
inte årsredovisningen i övrigt. Uppdaterad årsredovisning skickas ut i 
sammanträdeshandlingarna till kommunfullmäktige. 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar följande: 

”att ta fram en tydlig redovisning av totalt statsbidrag med anledning av 
pandemin för kommunen 2021 och en redovisning av egna ökade kostnader 
med anledning av pandemin 2021.” 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och förvaltningens 
förslag med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

godkänna förslag till årsredovisning 2021 för Bjuvs kommun, samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkade. 

 

   
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 80 Dnr 2022-00175  

Årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

Sammanfattning 

Omsorg i Bjuv AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-04-06 
Årsredovisning Omsorg i Bjuv AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
  

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna förslag till årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för Omsorg i Bjuv AB 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 81 Dnr 2020-00313  

Minoritetsåterremiss Begäran om utträde ur 
Söderåsens miljöförbund 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 37, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022, § 43, beslutade 
kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Följande att-satser angavs i yrkande för återremiss: 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet 
som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer 
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven,  

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra 
vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, 43, inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev från de från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive 
Utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur 
SMFO, 2021-10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 
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Ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att komplettera och svara på 
yrkandena i minoritetsåterremissen som kommunfullmäktige beslutade om 
den 28 mars 2022, § 43.  

 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på 
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många 
miljöinspektörer kommunen kommer att behöva för att uppfylla 
lagkraven 

Innehåll och lagstiftningar som uppdraget inrymmer: 

1. Tillsyn enligt miljöbalken, 

2. tillsyn enligt strålskyddslagen, 

3. tillsyn enligt smittskyddslagen, 

4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 

5. tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 

6. tillsyn enligt lagen om handel med och vissa receptfria 
läkemedel, 

7. tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning)  

8. tillsyn- och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna 
samt angränsande regelverk.  

Bjuvs kommun behöver cirka fem inspektörstjänster för att klara samma 
mängd tillsyn som Söderåsens miljöförbund (SMFO) gör idag. 
Administration och övriga stödprocesser bör kunna samordnas med 
mottagande förvaltning, till detta tillkommer miljöchef och energi- och 
klimatrådgivning. Sammanlagt blir behovet för Bjuv cirka sex tjänster. 
Behovet av personal är en bedömning som grundar sig i SMFO:s 
behovsutredning och tillsynsplan och att Bjuvs kommun står för 24 % av 
invånarantalet i SMFO:s verksamhetsområde.1  

Startpoint Advisory AB pekar också på att vid ett utträde av Bjuv motsvarar 
dessa 24 procent cirka fem inspektörer baserat på planerad tillsyn/kontroll 
per handläggare i verksamhetsplan 2021, samt ytterligare cirka 2 övrig 
personal.2  

 

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

 
1 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
2 ( Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
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En utredning kring konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det 
aviserade utträdet per 30/6 – 2022, liksom omställningskostnader har 
genomförts. Medlemskommunerna anlitade Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. Omställningskostnaderna för perioden 1 juli – 31 
december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för beräknades till 900 000 
kronor.3  

Eftersom det inte har fattats något beslut om utträde per 30/6–2022 behöver 
en ny överenskommelse upprättas.  

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Bjuv betalade 2 396 265 kronor i medlemsbidrag för 2021 (cirka 2,1 mnkr 
för 2020). Det är budgeterat 2 427 000 kronor i medlemsbidrag för Bjuvs 
kommun 2022.4  

Nedanstående tabell är en sammanställning av ungefärliga kostnader och 
intäkter för Bjuvs kommun, om kommunen tar över denna verksamhet.5 

Kostnader om kommunen tar över verksamheten 

Lönekostnader (räknat på 5,8 tjänster) 3 865 tkr 

Lokalhyra 290 tkr 

Personalrelaterade kostnader (utbildning mm) 116 tkr 

Dator, telefoni, it etc 100 tkr 

Tjänstebilar 80 tkr 

Adm, fakturor etc 30 tkr 

Övriga kostnader 100 tkr 

Totala kostnader 4 581 tkr 

  

Intäkter om kommunen tar över verksamheten 

Intäkter från tillsynen 2 400 tkr 

  

Total årlig kostnad netto 2 181 tkr 
*Uppdaterade siffror sen PM från 2020  

Antal invånare 2021-12-31 15 842 personer 

Netto kostnad per invånare 2022 153 kr 

Nettoeffekt per invånare - 15 kr 

Nettoeffekt total -243 tkr 

 

Enligt den PM som gjordes 2020 så var nettoeffekten 224 000 kronor.  

 
3 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
4 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
5 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
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c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

En kunskapskälla har varit de kundundersökningar som Söderåsens 
Miljöförbund deltar i, dels Insikt, dels andra Svenskt näringslivs 
kommunranking. 

I större delen av landets alla kommuner används verktyget “Insikt” för att 
mäta hur nöjda kunderna är med kommunens service. Mätningen ger ett 
nöjd-kund-index (NKI) på 0–100, uppdelat i olika serviceområden och som 
en helhet.  

Både Insiktsmätningen och Svenskt Näringslivs kommunranking är högst 
relevanta att titta på. Det finns dock skillnader mellan de båda. Insikt mäter 
företagens inställning till den service de faktiskt fått när de varit i kontakt 
med olika myndighetsdelar hos kommunen.  

Svenskt näringslivs ranking bygger också på enkäter6, men även 
telefonintervjuer. Målgruppen är företag i Bjuvs kommun, där man 
slumpmässigt väljer ut företag, oavsett om de haft ett ärende med 
kommunen eller inte.  

Insiktsmätningen visar ett NKI för miljö- och hälsoskydd som uppgår till 55 
för 2020, vilket är en något låg nivå. Resultatet visar på en negativ 
utveckling över tid (2019 vilket var värdet 76). Livsmedelskontrollen får ett 
högre betyg och uppgår till 64, vilket är en godkänd nivå.7    

Att livsmedelskontroll har högre NKI än miljö- och hälsoskydd är snarare 
regel än undantag i det nationella perspektivet. Generellt sett genomför 
också livsmedelskontrollen tätare inspektioner, vilket innebär att fler 
personliga möten sker mellan inspektörer och företagare, då tillit och 
förtroende kan byggas. 

Ett NKI mellan 62 och 69 räknas som godkänt och NKI mellan 70 och 80 
räknas som högt. Resultatet i Insikt 2020 toppas av ett tiotal kommuner som 
har ungefär lika många invånare som Bjuvs kommun, alla har NKI mellan 82 
och 86.8  

Ser man till de enskilda enkätfrågorna i Svenskt Näringslivs ranking som 
berör bland annat det arbete tjänstepersoner från Söderåsens miljöförbund 
gör åt Bjuvs kommun så har information till företag förbättrats (+60) däremot 
har tjänstemäns attityder till företagande (-8) samt service och bemötande  
(-102) fått sämre resultat än i fjol (2020).9  

I den tidigare utredningen (Genomlysning, 2020) konstaterade 
konsultbolaget Startpoint Advisory AB i sin rapport att det finns tydliga 

 
6 (Svenskt Näringsliv, 2021)  
7 (Origo group, 2020) 
8 (SKR – öppna jämförelser, 2020, 
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20ta
beller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf, hämtat mars 2022) 
9 (Svenskt näringsliv, 2021,https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking, hämtat mars 2022) 

https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking
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skillnader i NKI (Nöjd-kund-index, Insikt) mellan medlemskommunerna för 
perioden 2016 – 2019.10  

 

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
efterhöra vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

Av Startpoint Advisorys AB genomlysning av Söderåsens miljöförbund 
framgår att medlemskommunerna upplever att det finns brister i operativt 
samarbete med miljöförbundet. I rapporten konstaterar Startpoint Advisory 
AB att det finns brist i kommunikation, att man tänker ”myndighet först” och 
att medlemskommunerna upplever förbundet som en fristående satellit i 
samarbetet med dem. 11     

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta 
ärendet om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs 
Kommun att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens 
miljöförbund.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

  

 
10 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 
11 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 
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2022-04-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = förvaltningens förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

JA: Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 

NEJ: Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Nils Nilsson (C) 

 
Omröstningsresultat: 3 JA och 3 NEJ 

Ordförandes utslagsröst ger resultatet 4 JA och 3 NEJ 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkade. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 82 Dnr 2022-00008  

Anmälningar  

 
1)  KS 2022-00181 
Delegationsbeslut om ersättare som tf kommundirektör 220418 - 220422     
 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmälningen ska anses vara 
anmäld. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
      
 

 

 

 


