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§ 197 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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§ 198 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-11-16.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 199 Dnr 2022-00504  

Justering i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01 

Sammanfattning 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2023-01-01 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 0%. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 4 kr/mån (0,6 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 
kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 0% fördelas på avgiften för 
vattenslag dricksvatten med 6 %, avgiften för vattenslag spillvatten 
med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med -17%  

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, 
KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 7,3% jämfört 
med 2022. 

Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 
2023-25 del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, 
drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor 
påverkan framöver, då VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och 
underskott enligt lag ska regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan 
trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 

Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt 
är inhämtat 2022 sänks denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt 
övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-15  
Tekniska nämnden, 2022-10-25, § 135 med beslutsunderlag 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagna justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna föreslagna justeringar i Bjuvs kommuns 
VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01.   

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommmunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 200 Dnr 2022-00522  

Bygg- och miljönämnd samt reglemente för nämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastslog i beslut den 25 april 2022, § 50, att Bjuvs 
kommun ska utträda ur Söderåsens miljöförbund per den 31 december 
2022. Beslutet i kommunfullmäktige innebar ett uppdrag till 
Byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden. 

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 november 2022, § 99, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden och tillhörande 
förvaltning ska byta namn till Bygg- och miljönämnden respektive Bygg- och 
miljöförvaltningen, samt föreslagit fullmäktige att anta förslag till reglemente 
för nämnden. 

Den styrande majoriteten föreslår att nuvarande Byggnadsnämnden får ett 
utökat ansvarsområde för att kunna fullgöra de uppgifter som åligger en 
kommunal miljönämnd. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot 
förslaget till reglemente för nämnden utan gör bedömningen att det täcker in 
de uppgifter som åligger en Bygg- och miljönämnd enligt delegation från 
fullmäktige och lagstiftning såsom PBL, Miljöbalken och därmed tillhörande 
lagar.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 99 (med bilagor) 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till ordförandes förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
ordförandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 201 Dnr 2022-00518  

Taxa enligt lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 105,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel från och 
med 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 105 (med bilagor) 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel från och 
med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 202 Dnr 2022-00519  

Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 104, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter (tobakslagen), lag 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 104 (med bilagor) 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen, lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt tobakslagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt 
alkohollagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 203 Dnr 2022-00523  

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 100,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 100, med bilagor 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagen 
(2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt 
angränsande regelverk från och med 1 januari 2023. 

  

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk från och med 1 
januari 2023. 

      
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 204 Dnr 2022-00520  

Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 103, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 103 (med bilagor)  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen från 
och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 205 Dnr 2022-00521  

Taxa enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 102, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 102 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 
2023. 
   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 206 Dnr 2022-00524  

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken samt 
marknadskontroll 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, §101, beslutat 
att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 101 (med bilagor) 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 
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Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, från och med 1 januari 2023. 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

 

Beslutet skickas tiill: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 207 Dnr 2022-00525  

Förlängning av markanvisningsavtal för bostäder på 
Selleberga 17:1, Bjuv 

Sammanfattning 

Selleberga-området. Avtalen tecknades sommaren 2021 för 18 månader 
framåt då det bedömdes som en rimlig tid eftersom detaljplanen hade varit 
ute på granskning. Eftersom detaljplanen därefter har blivit överklagad har 
kommunen inte haft möjlighet att påbörja utbyggnaden av infrastrukturen 
och det har därför inte varit möjligt för aktörerna att påbörja byggnationen av 
bostäderna.  

Tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-05-05 Markanvisningsavtal med 3hus Holding AB 
2021-06-23 Markanvisningsavtal med RE Equity Fund 
2021-08-11 Markanvisningsavtal med Lagerbolaget C 1368 
 

Tidsplan 

Hösten 2022 - Upphandling av infrastruktur/allmänna anläggningar 

Våren 2023 – Start för utbyggnad av infrastruktur 

Hösten 2023 - Vidareutveckling av markanvisningsförslag samt 
bygglovshandlingar 

Våren 2024 - Möjlighet att påbörja byggnation av bostäder 

Samtliga markanvisningsavtal föreslås förlängas på samma villkor som 
tidigare till och med 2024-06-30. 
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Aktuella tomter markerade.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2022-11-11 
Markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 med 3hus Holding AB 
Förlängning av markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 
(Rosenbönan) med 3hus holding AB 
Selleberga Volymstudie av 3hus/Möller arkitekter, 2021-03-26 
Markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 med Lagerhuset C 1368 
Förlängning av markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 
(Sockerärtan) med Lagerbolaget C 1368 
Förslag Bjuv Selleberga, 2021-06-21 (Lagerbolaget C) 
Markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 med RE Equity Fund 
Förlängning av markanvisningsavtal för del av Selleberga 17:1 (Kikärtan) 
med RE Equity Fund 
Föreslagen bebyggelse, RE Eguity Fund, 2021-05-12 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Rosenbönan) med 3Hus Holding AB (org nr. 

559223-8603) 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Sockerärtan) med Lagerbolaget C 1368 AB (org nr. 

559318-2131) 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Kikärtan) med RE Equity Fund (org nr. 559165‐

5021), 

- Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag 

att underteckna ovanstående avtal.  

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Rosenbönan) med 3Hus Holding AB (org nr. 

559223-8603) 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Sockerärtan) med Lagerbolaget C 1368 AB (org nr. 

559318-2131) 

- Godkänna förlängning av markanvisningsavtalet för del av 

Selleberga 17:1 (Kikärtan) med RE Equity Fund (org nr. 559165‐

5021), 

- Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag 

att underteckna ovanstående avtal.  

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 208 Dnr 2022-00528  

Förändring av antalet lekmannarevisorer  

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem revisorer. Förslaget 
grundas i att det enligt kommunallagen bedöms vara tillräckligt med fem 
förtroendevalda revisorer i en kommun. Förändringen kräver en revidering 
av revisionens reglemente och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Förslag på reviderat reglemente för revisionen 2022-11-11 
  

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem. Förslaget grundas i att 
det bedöms vara tillräckligt med fem förtroendevalda revisorer i kommunen. 
Det nyvalda fullmäktige ska enligt 12 kap. 4 § kommunallagen välja 
revisorer för granskning av verksamheten under dy fyra följande åren. Enligt 
12 kap. 5 § kommunallagen ska minst fem revisorer väljas för en samlad 
revision av hela verksamheten.  

Förslaget att förändra antalet revisorer kräver en revidering av revisionens 
reglemente. 

I reglementets nuvarande lydelse om revisionernas antal och organisation 
framgår följande. 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen i 3 § i reglementet: 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
revisionens reglemente på sätt att § 3, från och med den 1 januari 2023, får 
ny lydelse om fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 
en mandatperiod. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med sex revisorer ska kvarstå. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra revisionens reglemente på sätt att § 3, 
från och med den 1 januari 2023, får ny lydelse om fem revisorer som efter 
allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

   

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 209 Dnr 2022-00526  

Förslag på minskning av antalet suppleanter i styrelsen 
samt antalet lekmannarevisorer i AB Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder 
Förslag på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2022-11-11 

  

 

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  
 

Styrelsen 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fem och högst åtta suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 
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§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fyra och högst åtta suppleanter. […] 

 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst sex 
lekmannarevisorer. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa är 
gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 
januari 2023. 

 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med fem suppleanter och sex 
revisorer ska kvarstå. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag på reviderad bolagsordning för 
AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 januari 2023. 

   

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 210 Dnr 2022-00527  

Förslag på utökning av antalet styrelseledamöter, 
suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i Bjuv 
AB 

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
utökas från 1 till 5 samtidigt som bestämmelsen att kommunfullmäktige ska 
utse 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter, 
suppleanter och lekmannarevisorer skulle medföra att ledningen och 
granskningen av bolagets verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2021-12-13 
Förslag på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2022-11-11 

  

 

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
öka från 1 till 5 samtidigt som 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas 
bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter och 
revisorer skulle medföra att ledningen och granskningen av bolagets 
verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Styrelsen 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 
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§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt högst 4 
suppleanter […] 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa 
ändringsförslag är gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 
januari 2023.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på högst 6 suppleanter samt minst 1 och högst 6 
lekmannarevisorer. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 
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Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag på reviderad bolagsordning för 
Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 januari 2023.   

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 211 Dnr 2022-00536  

Förändring av nämndorganisationen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Nu föreslås att nämndorganisationen ska förändras 
genom att en socialnämnd och en utbildningsnämnd inrättas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28, § 44  
Förslag på reglemente Socialnämnden 
Förslag på reglemente Utbildningsnämnden 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Den politiska nämndorganisationen förändrades inte i 
samband med beslutet.  

I januari 2023 inleds en ny mandatperiod och den styrande majoriteten 
anser att nämndorganisationen ska förändras och följa den 
organisationsstruktur som gäller för förvaltningarna. Syftet är att tydliggöra 
det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamhet respektive 
utbildningsförvaltningens verksamhet och förenkla samverkan mellan 
nämnd och förvaltning.  

Förslaget innebär att Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden, 
Utskottet för arbete och tillväxts ansvarsområden gällande socialtjänst samt 
de delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden som rör 
socialtjänst överförs till en socialnämnd som föreslås inrättas från och med 
den 1 januari 2023. Förslaget innebär vidare att de delar av Utskottet för 
Arbete och tillväxt ansvarsområde som gäller arbetsmarknad samt 
resterande delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 
överförs till en utbildningsnämnd som föreslås inrättas den 1 januari 2023. 
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Konkret innebär förändringen att Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden och Utskottet för Arbete och tillväxt avvecklas och 
ersätts med en Socialnämnd och en Utbildningsnämnd.  

Socialnämnden behöver ha ett socialutskott för att kunna fatta beslut på 
delegation i individärenden inom socialtjänsten, vilket anges i förslaget till 
reglemente. Som framgår av förslag till reglemente för Utbildningsnämnden 
föreslås nämnden ha arbetsutskott som beredningsorgan.    

För ordförande i respektive nämnd föreslås att uppdraget ska fullgöras på 
en betydande del av heltid och vara arvoderade på 40 procent. 
Ordförandeskapet i Socialnämnden innebär inte per automatik något 
ordförandeskap i Omsorg i Bjuv AB, utan det föreslås vara skilda uppdrag, 
vilket regleras i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

För de två nya nämnderna har förslag på reglementen tagits fram. 
Förslagen följer den struktur som gäller för reglementen i Bjuvs kommun 
och där framgår respektive nämnds ansvarsområden enligt lag och vilka 
uppgifter som fullmäktige delegerar till nämnderna. Kommunstyrelsens 
reglemente påverkas av de nya nämndernas reglementen och måste därför 
skyndsamt ses över så att innehållet anpassas. 

 

Information om ytterligare förändring av nämndorganisationen   

Förutom ovanstående förändring föreslås ytterligare en förändring av 
nämndorganisationen i fullmäktiges ärende 2022-00522. Som en följd av 
fullmäktiges tidigare beslut den 25 april 2022 § 50 om att Bjuvs kommun ska 
lämna Söderåsens miljöförbund föreslås att nuvarande Byggnadsnämnden 
ska få ett utökat uppdrag. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden och ska enligt förslaget till nytt reglemente bl.a. ha ansvaret 
för tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. 

 

Information om antal ledamöter i andra nämnder  

Enligt 5 kap. 30 § kommunallagen får de år val av fullmäktige har hållits i 
hela landet nyvalda fullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter eller 
ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Den politiska majoriteten 
kommer därför att föreslå fullmäktige följande antal ledamöter respektive 
ersättare i samband med att val till nämnderna görs:  

Kommunstyrelsen 13 ledamöter, 7 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Valnämnden 6 ledamöter, 6 ersättare 
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på följande sammansättning: 

Kommunstyrelsen 13 ledamöter och13 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Socialnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Utbildningsnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
ordförandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36 (54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 212 Dnr 2022-00534  

Förändring av arvodering och uppdelning av uppdrag 
som kommunalråd 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Den politiska majoriteten föreslår att företrädare för den styrande 
majoriteten även fortsättningsvis ska ha kommunalråd som arvoderas med 
sammanlagt 50 procent av heltid och att uppgifterna ska kvarstå 
oförändrade till sitt innehåll, men att det blir två kommunalrådsposter som 
arvoderas från och med januari 2023 och uppgår till 30 procent respektive 
20 procent av en heltid.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2022-11-15 
Beslut kommunfullmäktige 2020-04-29, § 108 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer reviderades och har från och med 1 maj 
2020 följande lydelse:  

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet vidare att ansvarsområdet 
för kommunalrådet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  

Den politiska majoriteten föreslår att kommunalrådsposten kvarstår 
oförändrad till sitt innehåll och även fortsatt kommer att innehas av 
företrädare för den styrande majoriteten, men att posten och arvodet från 
och med januari 2023 kommer att uppgå till 30 procent respektive 20 
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procent av en heltid. Anledningen till förändringen är att den styrande 
majoriteten önskar bredda vilka förtroendevalda som företräder majoriteten i 
att uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen.  

Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 
kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer.  

Med betydande del av heltid anges i lagkommentar och förarbeten att en 
naturlig gräns är 40 procent av en heltid. Gränsdragningen kan dock variera 
utifrån lokala förhållanden och omständigheterna i det enskilda fallet. 
Kommuner har en betydande frihet i att utforma kommunalrådsinstitutet 
utifrån egna utgångspunkter. 

För Bjuvs kommun bedöms det finnas fortsatt behov av kommunalråd från 
båda partierna då kommunen styrs av två partier i samverkan. Som nämns 
ovan finns behov av att bredda den krets av förtroendevalda som företräder 
styret. Utgångspunkten är att tjänstgöringen i grunden är 50 procent och för 
det fall någon av kommunalråden på 20 procent respektive 30 procent 
lämnar sin post är huvudregeln att det kvarvarande kommunalrådet på 
deltid ökar sin tjänstgöring till 50 procent. Därefter kan beslut fattas om så 
önskas att göra en ny fördelning av tjänstgöringsprocenten, men summan 
ska fortsatt uppgå till 50 procent av en heltid.  

Uppdrag och arvodering för kommunalrådet tillika kommunstyrelsens 
ordförande samt för oppositionsråd påverkas inte av förslaget.  

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
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att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 213 Dnr 2022-00533  

Revidering av regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Med 
anledning av föreslagna förändringar i nämndorganisationen, förändring av 
arvodering för kommunalråd och ändrade förutsättningar för styrelsen för 
Omsorg i Bjuv AB föreslår den politiska majoriteten ändringar i reglerna.  
 
Månadsarvodena för presidiet i den nya Bygg- och miljönämnden föreslås 
anpassas till den nivå som gäller för Tekniska nämnden. Månadsarvodet för 
fullmäktiges ordförande föreslås höjas som en följd av tillkommande 
uppgifter relaterade till fullmäktigemötenas digitalisering. Att vara 
styrelseordförande i Omsorg i Bjuv AB föreslås inte längre förutsätta 
ordförandeskap i ansvarig nämnd. Särskilt arvode föreslås därför införas för 
bolagets ordförande. Arvoderingen för kommunalråd förändras också till 
följd av att uppdraget som kommunalråd på halvtid ska delas upp på två 
förtroendevalda. Vidare föreslås att ett stycke i § 24 stryks då innehållet inte 
är korrekt. Förtroendevalda är inte anställda utan att se som 
uppdragstagare. De kan därför inte följa samma regelverk som anställda för 
till exempel semester. Övriga förändringar i reglerna hänger samman med 
att nämndorganisationen har förändrats. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda nuvarande lydelse 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda föreslagen lydelse 
2022-11-15 (nya tillägg är markerade med gult och sådant som föreslås 
strykas är markerat med rött) 

  

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen 
lydelse av regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda att gälla från 
och med 2023-01-01.   

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Redaktionell ändring 

I § 12 ska det för utbildningsnämndens ordförande tas bort texten om 
jourtillägg (**inklusive jourtillägg) 

! § 17 ska texten uppdateras gällande jourtillägg för ordförande i 
socialnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen lydelse av regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda (rev 2022-11-23) att gälla från och 
med 2023-01-01.   

   
 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 214 Dnr 2022-00505  

Remiss avseende skötselplan för exploateringsmark 

Sammanfattning 

Då den befintliga ”Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016” 
är inaktuell och i behov av uppdatering samt revidering har   
planeringsavdelningen som ansvarar för kommunens markförvaltning 
upprättat ett nytt dokument över hur vår exploateringsmark ska skötas.  

Planeringsavdelningen har tillsammans med enhetschefen för driften på 
gata/park, tekniska nämnden gått igenom den nya skötselplanen för 
exploateringsmark. 
 

Kommunstyrelsen förvaltnings bedömning är att skötselplanen för 
exploateringsmark nu bör skickas på remiss till tekniska nämnden eftersom 
de ska vara utförare av skötseln av markområdena. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-11-03 
Förslag till Skötselplan av exploateringsmark av Gata/park. 
Befintlig plan Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka upprättat förslag till Skötselplan av exploateringsmark på 
remiss till tekniska nämnden och att remissvar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 23 januari 2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka upprättat förslag till 
Skötselplan av exploateringsmark på remiss till tekniska nämnden och att 
remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 23 januari 2023. 

 

      
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43 (54) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 215 Dnr 2022-00532  

Deltagande i Kommunassurans Försäkrings AB:s 
egenandelsprogram 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2022-10-31, § 139 beslut om: 

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

Kommunfullmäktiges beslut enligt Dnr 2022-00347 innebär inte att 
kommunen fattat beslut om att delta i Kommunassurans 
egenandelsprogram.  

Kommunassurans analys rekommenderar kommunen att delta i 
egenandelsprogrammet med en egenandel på 1,5 msek. Rekommenderad 
egenandelsnivå utgår från en förväntad årlig riskkostnad/riskpremie på 
663 880 sek, som enligt analysen tar 2,51 år för kommunen att fylla. 

I mail 2022-10-31 från Kommunassurans till ekonomicheferna informerar 
Kommunassurans om att fråga har inkommit från ägarkommunerna om det 
är möjligt att fylla upp kommunens egenandel redan under innevarande år 
med anledning av att kommunerna förväntar sig goda resultat under 2022 
och att det kan underlätta budgetprocessen under kommande år, då 
kommunerna räknar med ökade kostnader och försämrat skatteunderlag. I 
praktiken är syftet att man vill ta hela kostnaden under 2022 istället för att 
fördela kostnaden över ett flertal år. 

Kommunassurans bekräftar att möjlighet finns att betala in hela beloppet 
under innevarande år, men rekommenderar samtidigt kommunerna att 
beakta redovisningsfrågan innan kommunen ber Kommunassurans att 
skicka fakturan. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-09 
Mail till ekonomicheferna i ägarkommunerna från Kommunassurans 2022-
10-31. 
Information från Kommunassurans Riskhantering i Bjuvs kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans (2022-07-13) 

  

 

Ärendet 

Bjuvs kommun prognostiserar ett resultat över budget för verksamhetsåret 
2022, med budgetförutsättningarna för 2023 och 2024 som bjuder på stora 
utmaningar. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning kan se en fördel med att kunna ta hela 
kostnaden för kommunens egenandel redan under 2022 och därmed 
avlasta kommande budgetår den kostnad som dessa år skulle belastats 
med om betalning skett enligt analysens plan. 
 
Det är viktigt att notera att en förtida inbetalning av egenandelen inte 
garanterar att hela kostnaden kan belasta 2022 eftersom RKR (Rådet för 
Kommunal Redovisning) ännu inte har tagit ställning i frågan om huruvida 
en inbetalning av hela egenandelen under innevarande år kommer att kräva 
periodisering över längre tid eller ej. 
 
Kommunstyrelsen förvaltning instämmer i Kommunassurans analys och 
förordar att beslut fattas om att delta i egenandelsprogrammet med av 
Kommunassurans rekommenderad egenandel på 1,5 msek. 
Rekommenderad egenandelsnivå utgår från en förväntad årlig 
riskkostnad/riskpremie på 663 880 sek, som enligt analysen tar 2,51 år att 
fylla. 
 
För att kommunen eventuellt ska kunna kostnadsföra hela egenandelen på 
verksamhetsåret 2022 krävs att beslut fattats om att delta i 
Kommunassurans egenandelsprogram. Om kommunen betalar in hela 
egenandelen under 2022 finns möjlighet att belasta innevarande år med 
hela egenandelen under förutsättning att RKR tar ställning i 
redovisningsfrågan som tillåter att så sker.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att Bjuvs kommun ska delta i 
Kommunassurans egenandelsprogram.   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bjuvs kommun ska delta i Kommunassurans egenandelsprogram.   

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 216 Dnr 2022-00475  

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 - 2025 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025 har utarbetats 
utifrån förutsättningarna och underlagen som presenterades på 
budgetberedningen och därefter meddelade kompletteringar. Förslaget har 
sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som 
härmed överlämnas för beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-16 
Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning  
Budget 2023 Samverkan för Bjuv 

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2023 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på prognos för skatter och generella statsbidrag för kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi. 

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024 och 2025 för Bjuvs 
kommun. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
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- att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 
tillgänglighet och bemötande. 

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

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

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

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

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

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
 
att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 

- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 
sociala arbetet på fältet. 
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- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 
motverka ofrivillig ensamhet. 

- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 

   

 

Korrigering 

Ordförande meddelar följande gällande majoritetens budgetförslag: 
I sammanställningen på sidan 16 i budgetskrivelsen har 3 118 tkr som 
skulle tillhört kommunstyrelsen i budget 2023 felaktigt hamnat på 
finansförvaltningen. Detta har korrigerats så. 3 118 tkr har förflyttats från 
Finansförvaltningen posten "Övrigt" till "Kommunstyrelsen". 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till 
Samverkan för Bjuvs budgetförslag. 

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

 

Propositionsordning 

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

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 
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att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag (rev 2022-11-23) 

att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 
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att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

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

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

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

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

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

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

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
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att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 
- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 

sociala arbetet på fältet. 
- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 

motverka ofrivillig ensamhet. 
- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 

utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 

   

   
 

Reservation 

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

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 217 Dnr 2022-00294  

Redovisning av partistöd utbetalt 2021, beslut om 
partistöd 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2021 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-11-15  
Partistöd 2021 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    

  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
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redovisat partistöd utbetalt 2021 ska för 2023 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att till de partier som redovisat partistöd utbetalt 
2021 ska för 2023 utbetalas partistöd enligt Regler för kommunalt partistöd i 
Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 

 

 


