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§ 119 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).     
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Anders Månsson (S) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 120 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-10-06.      

 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.      
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§ 121 Dnr 2021-00423  

Information från NSVA AB, ekonomichef Johan 
Jönsson 

Sammanfattning 

Johan Jönsson, ekonomichef NSVA AB, informerade om NSVA:s affärsplan 
för 2022-2024.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutade att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
Johan Jönsson NSVA AB 
Diariet 
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§ 122 Dnr 2021-00266  

Delårsrapport för kommunstyrelsen (inkl utskottet för 
arbete och tillväxt) 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen exklusive utskottet för arbete och tillväxt visar ett 
ekonomiskt utfall och helårsprognos i balans. 

Utskottet för arbete och tillväxt visar ett prognostiserat helårsöverskott på 2 
mnkr. Underskottet beräknas uppstå inom området vuxenomsorg, 
försörjningsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-10-08 
Delårsrapport för kommunstyrelsen inkl arbete och tillväxt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-10, § 189 (med bilagor) 
Kommunstyrelsen utskott för arbete och tillväxt, 2021-09-29, § 69 (med 
bilagor) 

 

Ärendet 

DRIFTSREDOVISNING 

Utskottet för arbete och tillväxt visar 

Verksamheten uppvisar ett överskott på 33 tkr. 

Administration, arbete och tillväxt 

Verksamheten för ledning och administration visar på ett överskott mot 
budget för perioden på 407 tkr som en följd av minskade personalkostnader 
under perioden då en chef gått i pension och ersatts internt utan att 
ersättaren ersatts. 

Gemensam administration 

Verksamheten för gemensam administration Almliden visar ett underskott 
mot budget på 30 tkr på grund inköp av förbrukningsinventarier. 

Vuxenutbildning - Lärcentrum 

Vuxenutbildningen visar ett överskott mot budget för perioden på 726 tkr. 
Anledningen till överskott är framför allt att fler elever studerat på 
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yrkesutbildningen än budgeterat, men nästan alla verksamheter är i fas med 
budgeten för perioden 

Personalkostnaderna för denna verksamhet visar på ett överskött för 
perioden på 580 tkr. 

 

Vuxenomsorgen 

Vuxenomsorgen har för perioden ett överskott mot budget på nästan 1,6 
mnkr som en följd av att kostnaden för institutionsplaceringar och skyddat 
boende är lägre än budgeterat. Utbetalt ekonomiskt bistånd är 268 tkr högre 
än mot periods budget, vilket är en förbättring mot tidigare utfall. 

Verksamheten redovisar ett överskott på drygt 1 mnkr vad avser 
personalkostnader då inte all personal ersatts fullt ut vid frånvaro. 

Arbetsmarknadsenheten 

Verksamheten visar ett överskott mot budget på 11 tkr. 

 

PROGNOS 

Vid tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott vid årets slut på 1 mnkr. 
Den avgörande anledningen till denna prognos var en befarade ökning för 
kostnaden för försörjningsstöd som utöver kostnaden för personal är den 
största kostnaden inom avdelningen.  Under våren och sommaren har det 
ekonomiska läget förbättrats och avdelningen kan nu lämna en positiv 
prognos med ett beräknat överskott vid årets slut på 2 mnkr. Det 
prognostiserade överskottet finns inom verksamheterna administration 
arbete och tillväxt med 500 tkr, vuxenutbildningen med 500 tkr samt 
vuxenomsorgen med 1 mnkr. 

Denna prognos är lägre än det överskott som redovisas i denna 
delårsrapport och anledningen till detta är att kostnader för skyddat boende 
och institutionsplaceringar har tillkommit så det redovisade överskottet i 
denna rapport tros minska under testen av året. Utvecklingen av 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd är som alltid svåra att förutsäga men 
om utvecklingen följer den som varit tidigare år så kommer kostnaderna att 
stiga något igen. Så denna prognos är försiktiga och resultatet kan bli bättre 
än prognosen vid årets slut. 

 

Investeringar 

Utskottet för arbete och tillväxt har inga investeringsprojekt rapporterade för 
perioden. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna föreslagen delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen 
inklusive utskottet för arbete och tillväxt, samt 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

   

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att : 

Godkänna föreslagen delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen 
inklusive utskottet för arbete och tillväxt, samt 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen utskott för arbete och tillväxt 
Diariet 
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§ 123 Dnr 2021-00263  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 69% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.    

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-09-29 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun, 2021-09-29 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun, 
2021-08-31 
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Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 190 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31, samt 

 

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

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 124 Dnr 2021-00420  

Begäran om förstärkning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetram för 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en total delårsprognos på -9 miljoner 
kronor. För att komma till rätta med prognostiserat underskott för 2021 
äskar barn- och utbildningsnämnden om ett tilläggsanslag på 10 miljoner 
kronor hos kommunfullmäktige för att täcka underskottet för 2021. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Mats Rosengren, 2021-10-04 
Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-22, § 91 
Delårsrapport barn- och utbildningsnämnden 2021 

  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i delårsrapport 2021 ett 
prognostiserat underskott på 9 miljoner kronor mot budget för 2021. 
Underskottet är fördelat både inom utbildningsverksamheten och i 
socialtjänsten. Delar av underskottet balanseras upp av effektiviseringar och 
överskott i de förvaltningsövergripande kostnaderna.  

För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 9 miljoner 
kronor samt för att vidta extra insatser inom förvaltningen under hösten 
2021 och inför budgetåret 2022, äskar barn- och utbildningsnämnden om ett 
tilläggsanslag på 10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Äskandet ska 
betraktas som ett engångsbelopp och inte påverka ramen för 2022. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 
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Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att 10 mkr i tilläggsyrkande är en förstärkning i 
Barn och utbildningsnämndens driftsbudget för 2021. Anslaget tas ur 
resultatet för 2021. Därmed ändras förutsättningarna för Barn och 
utbildningsnämndens budget för 2022 med en ökning på 10 mkr. 

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

Nils Nilsson (C) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 191 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att 10 mkr i tilläggsyrkande är en förstärkning i 
Barn och utbildningsnämndens driftsbudget för 2021. Anslaget tas ur 
resultatet för 2021. Därmed ändras förutsättningarna för Barn och 
utbildningsnämndens budget för 2022 med en ökning på 10 mkr. 

Kalle Holm (SD), Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Bengt 
Gottschalk (SD) och Kenneth Bolinder (-) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
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Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Bo Blixt (S) yrkar 
bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

bevilja barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag för att 
förstärka budgeten med 10 miljoner kronor avseende 2021 års budget. 

   
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 125 Dnr 2021-00428  

Utdebitering (skattesats) 2022 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den kommunala utdebiteringen 2022 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona.      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-10-07 

  

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 2022 och ekonomisk 
plan 2023 - 2024 vid sitt sammanträde den 10 november. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
kommunala utdebiteringen 2022 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

      

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2022 skall 
lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-13, 204 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala 
utdebiteringen 2022 skall lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 126 Dnr 2021-00267  

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett 
trygghetsboende 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fick i november 2019 i uppdrag från kommunfullmäktige 
att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på 
kvarteret Ulven med privat aktör. Efter diskussioner med flera privata 
aktörer, både genom markanvisningsavtal och genom muntliga diskussioner 
och förhandlingar, har det framkommit att projektet saknar ekonomiska 
förutsättningar för att genomföras med de krav som ställts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att trygghetsboendet i stället 
genomförs på Medborgaren 1 där det finns möjlighet att samförlägga 
gemensamma lokaler med ett bibliotek och särskilt boende. På detta sätt 
finns bättre ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-15 
Styrelseprotokoll från AB Bjuvsbostäder, 2021-08-09, § 71 
Kommunfullmäktige protokoll, 2021-06-21, § 96 
  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, § 180, att ”uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett 
trygghetsboende på kvarteret Ulven med privat aktör”. 

Efter ett antal försök att åstadkomma ett trygghetsboende i privat regi på 
kvarteret Ulven föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta 
kring att försöka möjliggöra ett trygghetsboende på kvarteret Medborgaren 1 
i stället för på kvarteret Ulven. Bakgrunden till detta är att det har saknats 
ekonomiska förutsättningar för ett trygghetsboende på Ulven. Den 
markanvisning som tecknades under 2020 avbröts på grund av bristande 
finansiering, främst gällande de gemensamhetsytor som krävs för ett 
trygghetsboende. Kommunstyrelsens förvaltning inledde efter det 
förhandlingar med ytterligare en byggherre som även de pekade på samma 
svårigheter med projektet. Det enda alternativet som återstår för att 
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genomföra projektet på kvarteret Ulven är att kommunen blockförhyr hela 
trygghetsboendet, vilket kommunfullmäktige tidigare röstat ner.  

Eftersom flera privata aktörer menar att det finns bättre ekonomi i projektet 
om man samförlägger trygghetsboendet med andra samhällsfastigheter är 
ett alternativ att lägga ett trygghetsboende i projektet för Medborgaren 1 där 
kommunen tecknat ett markanvisningsavtal med Hemsö fastighets AB kring 
ett bibliotek och särskilt boende. Genom att göra detta finns möjligheten för 
verksamheterna och trygghetsboendet att dela på gemensamhetsytor och 
därmed dra ner på driftskostnader. 

Ärendet om att ändra uppdraget var uppe i kommunfullmäktige 2021-06-21 
där kommunfullmäktige beslutade att minoritetsåterremittera ärendet om 
ändrat uppdrag till kommunstyrelsen med motiveringen ”för att på nytt 
undersöka om kv. Ulven kan bebyggas med ett trygghetsboende i 
Bjuvsbostäders regi. Motivet är att trygghetsboendet mår bättre av att finnas 
på en egen tomt med egen utemiljö för de boende.” 

Bjuvsbostäder har under 2019 studerat alternativet att bygga ett 
trygghetsboende med resultatet att boendet inte uppfyllde de krav som 
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt. Under våren 2021 har 
kommunstyrelsens förvaltning dessutom haft en löpande och ingående 
diskussion tillsammans med Bjuvsbostäder kring att bygga konventionella 
hyresbostäder på kvarteret Ulven. Alternativet att låta Bjuvsbostäder bygga 
och äga ett trygghetsboende anses därför redan vara prövat och är inte 
genomförbart. Bjuvsbostäder har i stället visat sin vilja att bygga vanliga 
hyresrätter på kvarteret Ulven genom sitt styrelsebeslut 9 augusti 2021, § 
71.  

Angående trygghetsboendets utemiljö kommer detta att studeras inom 
ramen för arbetet med att planlägga och projektera trygghetsboendet på 
fastigheten Medborgaren 1 som ligger precis intill kvarteret Ulven. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det finns tillräckligt med 
grönyta kring folketshusparken för att skapa en trevlig utomhusmiljö för de 
boende även på Medborgaren 1.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att återremissen är besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att en 

placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret 

Medborgaren 1 i stället för på kvarteret Ulven.   
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Ordförandes förslag 

Ordförande föreslår att ”vidtaga nödvändiga åtgärder” ändras till 
”möjliggöra” i förslag till beslut. 

 

Yrkande 

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

Anders Månsson (S) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
förvaltningens förslag med ordförandes förslag till ändring, och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att möjliggöra för att en placering av ett 

trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren 1 i stället 

för på kvarteret Ulven.   

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 192 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

Urban Berglund (KD), Christer Landin (S), Nils Nilsson (C) och Ulrika Thulin 
(S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 
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Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av 

kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt 

kommunstyrelsen att möjliggöra för att en placering av ett 

trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren 1 i stället 

för på kvarteret Ulven.   

 
 

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 127 Dnr 2021-00415  

Marköverlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 

Sammanfattning 

Under våren 2021 har Bjuvsbostäder genomfört en förstudie för att bygga 
hyresrätter på Ulven 3. Förstudien visade att det finns förutsättningar för att 
genomföra nyproduktionen. Byggstart beräknas kunna ske i februari 2022 
och beräknas ta ca 18 månader.  

Bjuvsbostäder har gjort en marknadsanalys genom att se på efterfrågan av 
deras nuvarande lägenheter samt undersökt vad andra aktörer byggt på 
senaste tid. Lägenhetsfördelningen har anpassats efter analysen vilket 
innebär en relativt stor del 3:or och 4:or och totalt 34 lägenheter. 

Bjuvsbostäder har tillsammans med Planeringsavdelningen arbetat för att 
kommunens intentioner med gestaltning i detaljplanen genomförs, detta 
innefattar bland annat att byggnaden ska passa in på platsen och knyta an 
till det historiska arvet med Bjuv som gruvsamhälle. Fasaden kommer därför 
att utformas med tegel och puts.  

Bjuvsbostäder äger tomten intill aktuell fastighet och har därmed möjlighet 
att använda denna yta för boendeparkering.  

Köpeskillingen är satt till 1800 kr/kvm ljus BTA enligt beviljat bygglov. Detta 
innebär en total köpeskilling på drygt 5,4 miljoner kronor.  

Bjuvsbostäders styrelse godkände marköverlåtelseavtalet och investeringen 
för nyproduktionen på sitt styrelsemöte 2021-08-09.  

För överlåtelsen ska gälla krävs det även att kommunfullmäktige godkänner 
Bjuvsbostäders investering för nyproduktionsprojektet. Marköverlåtelsen 
förutsätter även att kommunfullmäktige ändrar på sitt uppdrag kring att 
bygga ett trygghetsboende på Ulven 3.   
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Karta över fastigheten Ulven 3, markerad med gult.  

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-22 
Tjänsteskrivelse, Christofer Bernebring, 2021-09-14 
Överlåtelseavtal för Ulven 3, Bjuv 
Utdrag ur AB Bjuvsbostäders styrelseprotokoll 2021-08-09, §71 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att överlåtelseavtalet ska godkännas under förutsättning att det byggs 
ett trygghetsboende. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 
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Jörgen Johnsson (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

   
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 193 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att överlåtelseavtalet ska godkännas under förutsättning att det byggs 
ett trygghetsboende. 

Urban Berglund (KD, Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson 
(C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (63) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- godkänna överlåtelseavtalet med AB Bjuvsbostäder (org. nr 

(556089-5533), samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes 

ersättare i uppdrag att underteckna Överlåtelseavtal för Ulven 3 för 

kommunens räkning.  

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 128 Dnr 2021-00412  

Kommunal borgen med anledning av AB 
Bjuvsbostäders nyproduktion av 34 lägenheter, Ulven 3 
i Bjuv 

Sammanfattning 

Sammanlagd investering och externa finansieringen för projektet om 34 
lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder anhåller om att kommunfullmäktige beviljar 
bolaget att genomföra investeringen samt att med kommunal borgen låna 
upp angivet belopp. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-09-27  
Tjänsteskrivelse, AB Bjuvsbostäder 
Styrelseprotokoll 6 år 2021 AB Bjuvsbostäder 
  

Ärendet 

Kommunens planeringsavdelningen erbjöd i mars 2021 Bjuvsbostäder att 
bygga på fastigheten Ulven 3.  

För att utreda förutsättningarna att genomföra nyproduktion på tomten så 
har Bjuvsbostäder under våren 2021 genomfört en förstudie. Slutsatsen av 
förstudien blev att det fanns rätt förutsättningar att genomföra ett 
nyproduktionsprojekt på Ulven 3. Del av den angränsande fastigheten Ulven 
2, som Bjuvsbostäder redan äger, är planerad att iordningsställas som 
parkering för att uppfylla parkeringsbehovet för dem nya bostäderna som 
byggs.  

Den sammanlagda investeringen och externa finansieringen för projektet 
om 34 lägenheter är beräknad till 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Investeringsstödet bedöms uppgå till 16,6 mkr. Boverkets 
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utbetalning av investeringsstödet sker först efter godkänt slutbesked, och 
mot bakgrund av detta så kommer lån avseende motsvarande belopp 
behöva upptas under kortare period under projektet.  

Det bedöms inte finnas något nedskrivningsbehov efter genomfört projekt.  

Bjuvsbostäder har under våren 2021 genomfört en egen marknadsanalys 
för att komma till insikt om vad som efterfrågas för typ av bostäder i Bjuv. 
Utgångspunkten har varit söktrycket på Bjuvsbostäders lägenheter i 
befintligt bestånd, samt vad andra hyresrättsaktörer byggt på senare tid. 
Slutsatsen av analysen är att det är störst efterfrågan på radhus och större 
lägenheter. Den planerade nyproduktionen är utformad mot bakgrund av 
denna marknadsanalys, vilket innebär en relativt stor andel 3:or och 4:or. 
Tanken är att lägenheterna ska tilltala alla ålderskategorier. 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Ulven 3 mellan Bjuvs kommun och AB 
Bjuvsbostäder finns framtaget.  

AB Bjuvsbostäders styrelse tog vid styrelsemöte 2021-08-09 beslut om att 
projektet ska genomföras i enlighet med nedanstående 
beslutsformuleringar. 

att godkänna att investering och extern finansiering genomförs för projektet 
om 34 lägenheter till ett belopp om 59,5 mkr inkl. moms och avräknat 
investeringsstöd. Boverkets utbetalning av investeringsstödet sker först efter 
godkänt slutbesked, och mot bakgrund av detta så kommer även lån 
avseende motsvarande beloppet för investeringsstödet (16,6 mkr) behöva 
upptas under kortare period under projektet 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

 

Yrkande  

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att genomförande och upplåning ska beviljas under förutsättning att 
det byggs ett trygghetsboende. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

   

Reservation 

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

 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 194 
 

Yrkande  

Anders Månsson (S) yrkar avslag på nuvarande formulering i att-satsen och 
yrkar att genomförande och upplåning ska beviljas under förutsättning att 
det byggs ett trygghetsboende. 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Christer Landin (S) och Urban Berglund 
(KD) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Claes Osslén (SD), Kalle Holm (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
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-bevilja AB Bjuvsbostäders anhållan om att genomföra investeringen och att 
med kommunal borgen låna upp nödvändiga medel, beräknat till 76,1 mnkr, 
för att kunna genomföra projektet med nyproduktion av 34 lägenheter på 
Ulven 3 i Bjuv. 

   
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 129 Dnr 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående ordning och 
reda på anställningsavtalen 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

vård- och omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-21 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-02-16 
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-17 § 81 
  

Ärendet 

Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående 

anställningsavtal för anställda i Omsorg i Bjuv AB. I motionen yrkar Ulrika 

Thulin (S) att Omsorg i Bjuv AB ska skriva om anställningsavtalen med 

respektive anställd i samband med övertagandet av verksamheterna ifrån 

Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Bjuvs kommun. Motionen anmäldes 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. Motionen har 

därefter remitterats till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 

omsorgsnämnden har beslutat att anse motionen besvarad. Av protokollet 

framgår att övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i 

Bjuv AB är en verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd. I en 

sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner 

(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 

övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 

medarbetarna. För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv 

AB haft en förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit 

överens om vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett 

inrangeringsavtal med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av 
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övergången, vilket innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya 

anställningsbevis behöver upprättas. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det inte finns något rättsligt 
krav på att nya anställningsavtal ska upprättas för de anställda i Omsorg i 
Bjuv AB. Av 6 b § LAS framgår att vid en verksamhetsövergång övergår de 
rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de 
anställningsförhållanden som gällde vid den tidpunkt verksamheten gick 
över, till den nya arbetsgivaren. Både vid situationerna arbetsbrist och 
arbetsskada som nämns i motionen gäller samma förutsättningar som 
tidigare.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen.  

Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 196 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen.  

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 
   

Reservation 

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

 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 130 Dnr 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till 
föreningen Gamla Bjuv 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen yrkar Anders Månsson på att 
kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda lokalerna i Gamla 
Sjukhuset, eller annan lämplig lokal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 40 
Tekniska nämnden, 2021-05-25, § 51 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-10-14 
  

Ärendet 

Anders Månsson (S) har 2020-10-14 inkommit med en motion angående 
lokaler för föreningen Gamla Bjuf. I motionen framgår att Gamla Bjuf 
kommer att vara tvungna att lämna sina nuvarande lokaler under år 2021 
och att Gamla Sjukhuset i Bjuv skulle kunna vara en bra lokal för 
föreningens verksamhet framöver. 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Att Bjuvs kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att Gamla Bjuf ska kunna använda Gamla 
Sjukhuset eller någon annan lämplig lokal under 2021. 

Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden och tekniska 
nämnden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att Gamla Bjufs samlingar och utställningar 
är viktiga för att bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv. Nämnden 
har under året samverkat med föreningen för att hitta en fungerande 
lösning. 
 
Under våren fördes diskussioner mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen om möjligheterna att använda Gamla Sjukhusets 
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lokaler till föreningsverksamhet. Representanter från Gamla Bjuf anser att 
det skulle fungera för deras verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att eftersom Gamla Sjukhusets 
lokaler är stora skulle även andra föreningar kunna nyttja dem. 
Representanter från Bjuvs PRO-förening har besökt lokalerna och anser att 
de kan samutnyttjas mellan de två föreningarna. 
 
Tekniska nämnden har beslutat avsätta 170 tkr för anpassning och 
uppfräschning av lokalerna. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta 
in i Gamla Sjukhuset innan den 30 juni 2021. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av nämndernas remissvar och 
kan vidare konstatera att föreningen Gamla Bjuf har flyttat in i lokaler på 
Gamla sjukhuset. Invigningen skedde i början av juli 2021. 
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.   

 
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 197 

 

Yrkande 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till motionen. 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christer Landins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = Christer Landins (S) yrkande 

NEJ = arbetsutskottets förslag 
 

 

 
Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
5 JA-röster, 7 NEJ-röster och 1 AVSTÅR. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 131 Dnr 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) 
angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets 
park 

Sammanfattning 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen yrkar de på att 
kommunfullmäktige ska besluta att utge årligt driftsbidrag, årligt 
investeringsbidrag samt corona-stöd till föreningen. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-17 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-26, § 39 
Motion, Anders Månsson och Stefan Svalö (S), 2020-08-24 

  

Ärendet 

Anders Månsson och Stefan Svalö (S) har 2020-08-24 inkommit med en 
motion angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park. Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige 2020-08-27. I motionen understryks vikten 
av att bevara Folkets park och att renoverings- och investeringsbehovet är 
stort. 

Enligt motionen har parken drabbats hårt ekonomiskt under covid 19-
pandemin och nekas ett årligt driftsanslag på 300 tkr 

Anders Månsson och Stefan Svalö yrkar följande: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utge 

- Årligt driftsbidrag på 300 tkr 

- Årligt investeringsbidrag på 500 tkr under de kommande fem åren 

- Stöd med anledning av corona under 2020, på 50 tkr 

-  
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Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden som har svarat 
följande: 

Bidraget som avses på 300 tkr är det som tidigare kallades Övrigt 
driftsbidrag, vilket föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. 
Genom beslut av kommunfullmäktige 2020-10-29 har Övrigt driftsbidrag 
ersatts av Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  

Beslut om hur bidraget till Billesholms Folkets park ser ut år 2021 tas av 
kultur- och fritidsnämnden i maj. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att 
ge bidrag upp till 300 tkr i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 

De föreslagna ytterligare bidragen om 500 tkr ryms i dagsläget inte inom 
ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Under år 2020 erbjöd kultur- 
och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att kompensera ekonomiska 
förluster som uppkommit på grund av Coronapandemin. Föreningen som 
driver Folkets park valde att inte ansöka om ekonomiskt stöd vid det tillfället.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 26 maj 2021, § 41, 
att godkänna att avtal ingås med föreningen och att föreningen får 300 tkr i 
särskilt ekonomiskt stöd för anläggning. Ett bidrag om 300 tkr har således 
lämnats till parken. Föreningen har inte ansökt om något särskilt Corona-
stöd, varför nämnden inte har prövat den frågan. Föreningen har fått bidrag i 
enlighet med reglerna. När det gäller att utge ett särskilt bidrag till 
föreningen bedömer den politiska majoriteten att det saknas skäl att frångå 
reglerna om föreningsstöd.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
   
 
 

Reservation 

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

 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 198 
 

Jäv 

Kenneth Bolinder (-) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Christer Landin (S), Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S) och Bo Blixt (S) yrkar 
bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 132 Dnr 2021-00383  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Sammanfattning 

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

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-29  
Tidplan för sammanträden 2022, 2021-09-08 
Översikt ekonomiåret 2022, 2021-09-27 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 
2022 års kommunfullmäktigesammanträden.    

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 199 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
framlagt förslag på tidplan för 2022 års kommunfullmäktigesammanträden.    

 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 133 Dnr 2021-00151  

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.    

 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-09-24. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från kultur- och 
fritidsnämnden 2021-05-26, § 39. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Yttrande från: 
Tekniska nämnden 2021-05-25,  
§ 51. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-
26, § 40. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2021-10-06. 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 
avhämtning 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
Remitterad för yttrande till tekniska 
nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 2021-05-10. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från vård- och 
omsorgsnämnden 2021-06-17,  
§ 81. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ungdomsbiljetter inom 
kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på 
gymnasiet 
 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-05-31. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-29, § 186 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 134 Dnr 2021-00152  

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 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande 
2021-05-10. 

KS 2021-00349  

Medborgarförslag angående 
farthinder på cykelväg vid anslutning 
till Kakelgatan i Ekeby 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-08-30. 
Överlämnad till tekniska nämnden 
för handläggning och beslut  
2021-09-08. 

   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-29, § 185 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 135 Dnr 2021-00382  

Tidplan för sammanträden i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på 

sammanträdesdatum 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förslaget ska ta hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser 2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse Susan Elmlund, 2021-09-29 
Tidplan för sammanträden 2022,  2021-09-08 
Översikt ekonomiåret 2022, 2021-09-27 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2022 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 200 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2022 
års sammanträden i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   
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Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 136 Dnr 2021-00348  

Förändringar i bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-08-02 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun  
  

 

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, antog den 14 
september 2018 förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd 
och pension till förtroendevalda, OPF-KL18. Bjuvs kommun antog OPF-
KL18 den 1 januari 2019 och i Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun finns bestämmelser om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna i sin 
nuvarande lydelse följer OPF-KL18 fullt ut. Den styrande majoriteten 
föreslår förändringar i regler om ekonomiskt omställningsstöd när det gäller 
samordning med förvärvsinkomst och när det gäller att ersättning inte ska 
lämnas till förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig 
aktivitet enligt 4 kap. 9 § kommunallagen.  
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Den styrande majoriteten föreslår att Bjuvs kommuns regler om 
omställningsstöd ska ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd ska 
samordnas redan under det första året, om den förtroendevalde får 
inkomster från förvärvsarbete efter avslutat förtroendeuppdrag. Det innebär 
att möjligheten att få både ekonomiskt omställningsstöd under det första 
året, och samtidigt få förvärvsinkomster från ett nytt/tidigare arbete, ska tas 
bort genom en avräkning krona för krona. På så vis ska omställningsstödet 
minskas i den omfattning som den förtroendevalde får förvärvsinkomster. 
 
Förslaget till förändrat regelverk redogörs för i tjänsteskrivelse den 2 augusti 
2021, som är en del av beslutsunderlaget i ärendet. Förslaget behandlades 
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 augusti 2021, § 
157.  
 
Beredningen av ärendet har därefter fortsatt och den styrande politiska 
majoriteten föreslår nu ytterligare två förändringar i reglerna om ekonomiskt 
omställningsstöd för förtroendevalda. Den ena förändringen avser att 
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas fullt ut med förvärvsarbete 
även under andra och tredje året. I nuvarande regler anges att för de två 
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Förslaget 
innebär att ett prisbasbelopp inte ska undantas från samordning årligen 
under andra och tredje året. Samordning ska alltså ske med 
förvärvsinkomster under hela den period som ekonomiskt omställningsstöd 
kan betalas ut.  
 
Den andra förändringen gäller att ekonomiskt omställningsstöd inte ska 
lämnas till förtroendevald som frånträder uppdraget på grund av brottslig 
gärning enligt 4 kap. 9 § kommunallagen. Fullmäktige får enligt 4 kap 9 § 
kommunallagen återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av 
fullmäktige, om den förtroendevalde har dömts för ett brott, på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft. 
Förändringen föreslås då det bedöms ha ett viktigt signalvärde att 
ekonomiskt omställningsstöd inte ska lämnas till förtroendevald som har 
dömts för brott i enlighet med förutsättningarna i kommunallagen.   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att det inte finns några 
rättsliga hinder för att genomföra de föreslagna förändringarna gällande 
ekonomiskt omställningsstöd. Förslagen förutsätter ändringar i Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, § 24 4 § och 6 §. Förslag på förändringar följer nedan. 
 
I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §4 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska 
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 4 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
Förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 
4 kap. 9 § kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre 
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två 
första åren och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med 
inkomster från förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår 
av §24 6 §.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 
40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning. 
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I dess nuvarande lydelse framgår följande av §24 §6 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §24 4§ och 5§ ska samordnas/minskas 
med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd inte samordnas 
med förvärvsinkomster samt att de två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning. 
 
I linje med förslaget, föreslås följande förändringar och ordalydelse 
(markerat i gult) ersätta de nuvarande lydelserna i §24 6 § i Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
6 §. Samordning 
Omställningsreglerna enligt 4§ och 5 § ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inget annat anges.  
 
Det första årets Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas 
med inkomster från förvärvsarbete. De två följande åren undantas årligen 
ett prisbasbelopp från samordning. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra förutsättningarna för ekonomiskt 
omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-06, § 201 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta att ändra 
förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd i § 24 4 § och 6 § Regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun så att  
 

- ekonomiskt omställningsstöd samordnas om den förtroendevalde 
erhåller inkomster från förvärvsarbete efter avslutat uppdrag  

- en förtroendevald som lämnat sitt uppdrag på grund av sådan 
brottslig aktivitet som beskrivs i 4 kap. 9 § kommunallagen inte har 
rätt till ekonomiskt omställningsstöd  

- ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att uppdatera lydelsen i 
§ 24 4 och 6 §§ i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

- förändringen ska gälla från och med 2021-11-01. 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 137 Dnr 2021-00424  

Tolkning och tillämpning av regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Olika 
typer av ersättning som kan utgå är exempelvis sammanträdesarvode, 
resekostnadsersättning och förrättningsersättning. I bestämmelserna finns 
angivet förutsättningar som ska vara uppfyllda för att respektive ersättning 
ska kunna lämnas. I § 11 i reglerna anges att frågor om tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.  
 
Förrättningsersättning lämnas vid deltagande i förrättning. I § 7 i reglerna 
om förrättning anges följande:  
 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller 
annan nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal 
angelägenhet, 
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den  
förtroendevalde själv tillhör, 
6. besiktning eller inspektion, 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
 
Under september har oppositionen haft budgetmöten. Mötena har dels 
berört budgetfrågor för kommunstyrelsen, dels berört budgetfrågor för 
nämnd. De förtroendevalda som har deltagit på mötena har varit företrädare 
för oppositionen. På möte gällande nämnd har även tjänstepersoner 
medverkat för att svara på frågor inför arbete med budgetförslag. Mot 
bakgrund av detta har frågor om hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas 
väckts. Frågan som är aktuell är om budgetmötena är att jämställa med en 
förrättning som ger rätt till ersättning. På uppdrag av den styrande politiska 
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majoriteten överlämnar förvaltningen frågan om tolkning och tillämpning av 
§ 7 till kommunstyrelsen.   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-10-05 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att förrättningsarvode inte 
ska utgå.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 11:05 – 11:15. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande återkallar sitt tidigare förslag till beslut och föreslår i stället 
följande: 

Begäran om förrättningsarvoden gällande ersättning för budgetmöten med 
oppositionen som har lämnats in till förvaltningarna ska utbetalas som 
förrättning enligt § 7 i regler för ersättning till förtroendevalda. 
Förrättningsarvoden för oppositionens återstående inplanerade 
budgetmöten under oktober ska utbetalas till högst sex personer/möte 
(utöver de förtroendevalda som är 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder eftersom dessa ersätts genom 
månadsarvode). 
Inför arbetet med budget 2023 ska regler för förrättningsarvoden i samband 
med budgetarbete gås igenom av en grupp bestående av gruppledarna i 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande kallar till möte vid 
årsskiftet 2021-2022. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
 Begäran om förrättningsarvoden gällande ersättning för budgetmöten med 
oppositionen som har lämnats in till förvaltningarna ska utbetalas som 
förrättning enligt § 7 i regler för ersättning till förtroendevalda. 
Förrättningsarvoden för oppositionens återstående inplanerade 
budgetmöten under oktober ska utbetalas till högst sex personer/möte 
(utöver de förtroendevalda som är 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder eftersom dessa ersätts genom 
månadsarvode). 
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Inför arbetet med budget 2023 ska regler för förrättningsarvoden i samband 
med budgetarbete gås igenom av en grupp bestående av gruppledarna i 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande kallar till möte vid 
årsskiftet 2021-2022. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Gruppledarna för de politiska partierna 
Diariet 
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§ 138 Dnr 2021-00389  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
 
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  
 
För kommunstyrelsen är det kommunjurist Aulona Vejsa som är 
dataskyddsombud. Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. 
Under denna tid vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda 
Höglind är utbildad jurist och har tidigare arbetar på bl.a. Boverket och 
Länsstyrelsen i Skåne. Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-13  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Melinda 
Höglind som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2021-
09-20. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att entlediga 
kommunjurist Aulona Vejsa från uppdraget som dataskyddsombud och i 
stället utse kommunjurist Melinda Höglind som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med 2021-09-20. 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58 (63) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-22, § 180 
 
 

Revidering  

Beslutet föreslås gälla från och med 2021-10-15. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Melinda 
Höglind som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2021-
10-15. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Dataskyddsombudet 
integritetsskyddsmyndigheten 
Diariet 
   
 
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59 (63) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 139 Dnr 2021-00387  

Gallring av äldre allmänna handlingar  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning ser ett behov att gallra äldre 
pappershandlingar som enligt kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan ska gallras. Då informationshanteringsplanen 
endast gäller för handlingar som inkommit eller upprättats efter den 1/1 
2021 behöver kommunstyrelsen ta ett gallringsbeslut för ett urval av samma 
handlingstyper som är äldre än det datumet. Orsaken är att handlingarna 
inte längre behövs i verksamheten samt att gallringen av dess frigör yta 
både fysiskt och på kommunens server.    
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2021-09-09 
Gallringsutredning för äldre allmänna handlingar 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
tillstyrka gallring av handlingar som uppräknas i ”Gallringsutredning för äldre 
allmänna handlingar”. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-22, § 181 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka gallring av handlingar som 
uppräknas i ”Gallringsutredning för äldre allmänna handlingar”. 

 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunarkivarie 
Diariet 
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 140 Dnr 2021-00426  

Avsägelse från Ted Nilsson (M) gällande uppdragen 
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, samt 
nya val 

Sammanfattning 

Ted Nilsson (M) har 2021-10-06 inkommit med avsägelse gällande 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsens utskott. 
 
Som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
utskott föreslås Adam Brorsson (M).     
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att befria Ted Nilsson (M) från de aktuella 
uppdragen samt lägga ett tack till protokollet. 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Adam Brorsson (M) som ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens utskott för arbete 
och tillväxt.     
 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
Ted Nilsson (M) 
Adam Brorsson (M) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62 (63) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 141 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  
 

1)   
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2021-09-22, 2021-09-29, 2021-
10-16 

 
2)  
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, protokoll 2021-09-29 
 
3) KS 2021-00263 
Byggnadsnämnden: delårsrapport 2021 (med bilagor) 
 
4)  KS 2021-00263 
Barn- och utbildningsnämnden: delårsrapport 2021 (med bilagor) 
      
5)  KS 2021-00263 
Vård- och omsorgsnämnden: delårsrapport 2021 (med bilagor) 
 
6)  KS 2021-00263 
Tekniska nämnden: delårsrapport 2021 (med bilagor) 
 

7)  KS 2021-00526 
Tekniska nämnden § 80: Lekplatsplan: Vägledande åtgärdsplan för 
underhåll och utveckling av Bjuvs kommuns allmänna lekplatser 
 
8)  KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: styrelseprotokoll, 2021-09-21 
 
9) KS 2021-00312 
Omsorg i Bjuv AB: styrelseprotokoll, 2021-09-14 (med bilaga) 
 
10) KS 2021-00096 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll, 2021-09-07 (med bilagor) 
 
11) KS 2021-00409 
Revisionen: Granskning av målstyrning (med bilaga) 
 
12) KS 2021-00408 
Revisionen: Granskning av investeringsprocessen (med bilaga) 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63 (63) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

13) KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund: protokoll direktionen, 2021-09-21 (med bilagor) 
 
 
14) KS 2021-00306 
Jordbruksverket: beslut om beviljat projektstöd inom lokal ledd utveckling – 
Söderåsen 2.0 
 
15) KS 2021-00206 
Rååns vattenråd: styrelseprotokoll, 2021-09-30 (med bilagor) 
 
 
15) KS 2021-00085 
Vegeåns vattenråd: protokoll arbetsutskott, 2021-09-10 (med bilagor) 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


