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§ 100 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Christer Landin (S) till att justera dagens 
protokoll.      
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§ 101 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-08-11. 
Ordförande meddelar att ärende 9 Förändringar i bestämmelserna om 
ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda, utgår på grund av fortsatt 
beredning.   
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
ordförandes förslag på ändring.      
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§ 102 Dnr 2021-00179  

Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.     

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-08-09 
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2020 inklusive 
revisionsberättelse, granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning för 2020 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2020.  
   
     
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 153      
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att godkänna årsredovisning för 2020 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2020.  
      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 103 Dnr 2021-00351  

Budgetskrivelse för kommunstyrelsens utskott för 
arbete och tillväxt 2022 

Sammanfattning 

I budgetskrivelsen beskrivs hur utskottet för arbete och tillväxt planerar att 
bedriva sin verksamhet med de preliminära ramar som tilldelats. I 
dokumentet beskrivs även vilka resurser som avdelningen för arbete och 
tillväxt bedömer behöver tillföras för att utskottet ska kunna klara uppdraget 
framöver.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Isabel Claesson, 2021-06-22 
Utskottet för arbete och tillväxt § 52, 2021-06-16 
Budgetskrivelse 2022 – utskottet för arbete och tillväxt, 2021-06-08 
Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-06-09 
  

Ärendet 

I budgetskrivelsen beskrivs hur utskottet för arbete och tillväxt planerar att 
bedriva sin verksamhet med de preliminära ramar som tilldelats. I 
dokumentet beskrivs även vilka resurser som avdelningen för arbete och 
tillväxt bedömer behöver tillföras för att utskottet ska kunna klara uppdraget 
framöver. 

De områden som utskottet för arbete och tillväxt ansvarar för präglas de 
närmsta åren av osäkerhet. Vuxenutbildningen kommer sannolikt att få ett 
ökat ansvarsområde vad gäller Sveriges kompetensförsörjning samtidigt 
som den traditionella vuxenutbildningen behöver upprätthållas och 
utvecklas. En översyn behöver utföras och det kommer att krävas 
anpassningar för att erbjuda utbildningar som efterfrågas. 

Bjuvs kommun har ca 250 elever inom SFI-undervisningen som framöver 
kommer att vara en viktig del av kompetensförsörjningen. Det behövs 
insatser för att denna grupp ska komma i arbete. 

Kommunernas roll i den framtida statliga arbetsmarknadspolitiken kommer 
att beslutas under sommaren 2021. Vilket beslut som tas kommer att vara 
avförande för vilken verksamhet som kan bedrivas inom avdelningen. 
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En ny socialtjänstlag är planerad att träda i kraft år 2023 och det finns 
förslag om att utredning och behandling av missbruk i kombination med 
psykisk ohälsa ska övergå till regionerna. Med hänsyn till dessa faktorer är 
det mycket svårt att förutse socialtjänstens kostnader under planperioden. 
Även kostnaderna för försörjningsstöd och institutionsplaceringar är 
svårbudgeterade. 

Pandemin har gjort att fler står utan arbete och att många elever i grund- 
och gymnasieskolan har svårt att få fullständiga betyg. Det kommer att 
krävas insatser för stöd att komma i arbete och för komplettering av studier. 

Under år 2022 kommer det att påbörjas en översyn av personalsituationen 
vad gäller antalet anställda inom avdelningen för arbete och tillväxt. Syftet 
med översynen är att avdelningens anställda ska ha de rätta funktionerna 
för att kunna driva verksamheterna med god kvalitet och kostnadseffektivt. 

 

Satsningar som planeras för 2022: 

Jobbprojekt 
Inom projektet kommer tiotalet personer, som har rätt till anställningsstöd i 
form av nystartsjobb eller lönebidrag, att erbjudas anställning inom 
kommunen. Projektet drivs av arbetsmarknadsenheten i samarbete med 
övriga verksamheter samt arbetsförmedlingen. Satsningen syftar till att ge 
fäste på arbetsmarknaden samt arbetslivserfarenhet. Finansieringen 
planeras bestå av sparade medel avseende schablonersättningar från 
Migrationsverket, samt anställningsstöd från arbetsförmedlingen. 

Feriepraktik/ungdomsjobb 
För att hjälpa ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden kommer 
kommunen under år 2021 att erbjuda feriejobb till ungdomar som under år 
2020 eller 2021 har avslutat sin gymnasieutbildning, samt till ungdomar som 
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Avdelningen för arbete och 
tillväxt vill tillsammans med kommunens övriga förvaltningar genomföra 
ytterligare satsningar för att få ungdomar i sysselsättning. Kommunen har 
fått statliga medel för dessa satsningar. 

Yrkesutbildningar 
De yrkesutbildningar som bedrivs inom vuxenutbildningen ska ses över. 
Målet är att erbjuda yrkesutbildningar som leder till att eleverna efter 
avslutad yrkesutbildning kan bli självförsörjande genom anställning.  

Det finns en uttalad politisk vilja inom utskottet att denna översyn genomförs 
skyndsamt. För att ge möjlighet till detta har medel omfördelats i den givna 
budgetramen. 

 

Det kommunala aktivitetsansvaret 
Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga 
att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte 
studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 
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Ansvaret för arbetet med KAA ligger i Bjuvs kommun på barn- och 
utbildningsnämnden men avdelningen för arbete och tillväxt bidrar med 
insatser. 

Avdelningen för arbete och tillväxt har aldrig tilldelats några medel för att 
arbeta med denna grupp av ungdomar. För att avdelningen ska kunna 
bedriva ett gediget arbete inom KAA krävs det att det tillskjuts medel. 

Arbetsmarknadsprojektet 
De elva kommunerna inom familjen Helsingborg har av SRK tillfrågats om 
att ta fram en modell som kan komplettera den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. En modell har tagits fram för att arbeta med de 
målgrupper som står längst från arbetsmarknaden och tanken är att en 
försöksverksamhet ska starta under år 2022. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att 
överlämna Budgetskrivelse 2022 – utskottet för arbete och tillväxt till den 
fortsatta budgetberedningen. 

   

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Budgetskrivelse 2022 – utskottet 
för arbete och tillväxt till den fortsatta budgetberedningen. 
   
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 104 Dnr 2021-00304  

Budgetskrivelser nämnder 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat överlämna budgetskrivelserna för 
kommunstyrelsen och utskottet för arbete och tillväxt till budgetberedningen. 
Även övriga nämnder i Bjuvs kommun har lämnat in budgetskrivelser för år 
2022 till kommunstyrelsen. I budgetskrivelserna beskrivs hur nämnderna 
planerar att bedriva verksamheten med de preliminära ramar som tilldelats. 
I dokumentet beskrivs även vilka resurser förvaltningarna bedömer behöver 
tillföras för att klara uppdraget framöver.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2021-08-02 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16 § 66 
Budgetskrivelse 2022 – Barn- och utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 2021-06-17 § 61 
Budgetskrivelse 2022 – Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-15 § 53 
Budgetskrivelse 2022 – Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 2021-06-29 § 58 
Budgetskrivelse 2022 – Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-17 § 80 
Budgetskrivelse 2022 – Vård- och omsorgsnämnden 

  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat överlämna budgetskrivelserna för 
kommunstyrelsen och utskottet för arbete och tillväxt till budgetberedningen. 
Även övriga nämnder i Bjuvs kommun har lämnat in budgetskrivelser för år 
2022 till kommunstyrelsen. I budgetskrivelserna beskrivs hur nämnderna 
planerar att bedriva verksamheten med de preliminära ramar som tilldelats. 
I dokumentet beskrivs även vilka resurser förvaltningarna bedömer behöver 
tillföras för att klara uppdraget framöver. Nedan följer kortfattade 
sammanfattningar av budgetskrivelserna.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver, för att förbättra elevernas 
skolresultat, göra satsningar på ökat deltagande i förskolan, ökad andel 
behöriga lärare och förebyggande insatser mot social utsatthet. På grund av 
en växande befolkning krävs även investeringar i lokaler för grund- och 
förskola. Ett ökat antal elever i grund- och gymnasiesärskolan innebär en 
ekonomisk utmaning. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer, utifrån 
den preliminära budgetramen för år 2022, att behöva omfördela resurser 
från skola till för- och särskola. Förvaltningen bedömer att befintlig budget 
inte räcker till för de utgifter förvaltningen har. För att kunna uppnå budget i 
balans under 2022 behöver förvaltningen effektivisera icke lagstyrd 
verksamhet.  

Byggnadsnämnden 

Byggnadsförvaltningen kommer år 2022 att göra satsningar på ett mer 
digitaliserat arbetssätt, tryggad kompetensförsörjning, kulturmiljöfrågor och 
detaljplaner för nya bostäder. Förvaltningen bedömer att den preliminära 
ramtilldelningen är tillräcklig för att den ska klara sitt uppdrag. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver möta allmänhetens ökade 
förväntningar på upplevelser och kultur. Med den preliminära ram som 
redovisas i budgetskrivelsen kan kultur- och fritidsnämnden, på kort sikt, 
fortsätta bedriva verksamhet utifrån sitt uppdrag. De ökade 
hyreskostnaderna på 100 tkr för de nya bibliotekslokalerna finns inte 
inräknade i den preliminära budgetramen. Ifall beslut tas om att det ska 
öppna en fritidsgård i Billesholm krävs utökade resurser för detta.  

 

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningens resursbehov påverkas avsevärt av 
befolkningsökningen i kommunen samt byggandet av nya bostadsområden. 
För att investeringar och underhåll av offentliga miljöer och infrastruktur ska 
kunna genomföras, krävs utökade personalresurser och mer utrustning. Det 
krävs även en översyn av förvaltningens lokaler, och ombyggnationer samt 
eventuellt nybyggnationer kommer att vara nödvändiga. Förvaltningen 
kommer under år 2022 göra satsningar på digitalisering, 
energieffektivisering och grön omställning, ombyggnation av fastigheter och 
lokaler samt samlokalisering av all grönyteskötsel. Tekniska förvaltningen 
bedömer att den preliminära ramtilldelningen inte tillgodoser de behov som 
finns. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer, på grund av att allt fler blir äldre 
samtidigt som fler bor hemma längre, att behöva resurser för att arbeta 
förebyggande och utöka stödet i ordinärt boende. Inom LSS finns ett ökat 
behov av boendestöd. Förvaltningen står inför stora pensionsavgångar och 
kommer att behöva rekrytera mycket ny personal. Kompetensförsörjningen 
är en nyckelfråga och resurser krävs för att kunna attrahera och behålla 
personal. Omställningen till att fler medarbetare ska arbeta heltid har startat 
och innebär inledningsvis ökade kostnader. Vidare krävs ytterligare resurser 
för att utveckla det administrativa arbetet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att den tilldelade budgetramen 
inte är tillräcklig för att möta verksamhetens behov. Ytterligare medel 
behöver skjutas till för färdtjänst och bostadsanpassning, skyddsutrustning, 
samt administrativ personal motsvarande två år. För verksamhetsområde 
äldreomsorg krävs ökade personalresurser för övergången till utökad 
demensvård samt utökade resurser för hemtjänst. För verksamhetsområde 
hälso- och sjukvård HSL behövs ytterligare resurser för hemsjukvård och 
hjälpmedel. För verksamhetsområde LSS/socialpsykiatri tillkommer ökade 
kostnader för höjning av arvode och ersättning för uppdragstagande 
motsvarande 270 tkr.  

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
notera att samtliga nämnder har lämnat in budgetskrivelser för år 2022 och 
att överlämna budgetskrivelserna till budgetberedningen för fortsatt 
hantering. 

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 154 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera att samtliga nämnder har lämnat in 
budgetskrivelser för år 2022 och att överlämna budgetskrivelserna till 
budgetberedningen för fortsatt hantering. 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 105 Dnr 2021-00236  

Överenskommelse om fastighetsreglering för del av 
fastigheten Elestorp 6:38 och Elestorp 6:75, Ekeby 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Elestorp 6:75 och Elestorp 6:38. 

Kommunen har till att avsikt att överlåta ett markområde om ca 597 kvm 
från fastigheten Elestorp 6:38 som gränsar till Elestorp 6:75 till dess ägare 
Helsingborgs Stängsel Fastighet AB. 

Ersättningen för marken är satt till 89 550 kronor (ca 597 m2 x 150 kr/ m2). 
Den slutgiltiga summan kan kommas att regleras efter genomförd 
lantmäteriförrättning.  

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021–06-23 
Avtal om fastighetsreglering Elestorp 6:38 och Elestorp 6:38, med bilagor 
Översiktskarta 
Gällande detaljplan 
 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
 
Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Elestorp 6:38 ägare Bjuvs kommun och Elestorp 6:75 ägare Helsingborgs 
Stängsel Fastighet AB (org nr 556719-1357) 
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 155 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Elestorp 6:38 ägare Bjuvs kommun och Elestorp 6:75 ägare Helsingborgs 
Stängsel Fastighet AB (org nr 556719-1357) 
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
 
 

 

Beslutet ska skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 106 Dnr 2021-00220  

Nytt reglemente för tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla 
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer, 
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av 
detta pågår det ett förvaltningsövergripande arbete med att göra 
reglementena mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och 
utseende. I samband med detta ses också det sakliga innehållet i 
reglementena över. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 april 
2021 föreslagit att ett nytt reglemente för nämnden ska antas av 
kommunfullmäktige.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente 
för tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår två tillägg till tekniska 
nämndens förslag. Tilläggen återfinns i 1 § och 4 § 2 punkten i reglementet 
(gulmarkerade) och syftar till att förtydliga tekniska nämndens ansvar för 
kommunens lokalförsörjning.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-06-11 
Tekniska nämndens protokoll 2021-04-27, § 37 (med bilaga) 
Förslag till nytt reglemente för tekniska nämnden 2021-06-11 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 
  

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt reglemente för tekniska 
nämnden och att det ska gälla från och med 2021-09-01 då det nuvarande 
reglementet upphävs.  
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 143 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
nytt reglemente för tekniska nämnden och att det ska gälla från och med 
2021-09-01 då det nuvarande reglementet upphävs.  
   
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
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§ 107 Dnr 2021-00292  

Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Av 5 kap 3 § kommunallagen (KL) framgår att kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet 
ska det bland annat anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp 
och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  

Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att ta fram ett förslag på program för uppföljning av privata utförare 
som gäller för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat 
fram ett förslag till program.  

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av förslaget till program och vill 
att programmet går vidare till beredning.  
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-06-10 
Förslag till Program för uppföljning av privata utförare, 2021-03-18 

  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare, vilket framgår av 5 kap 3 § KL. I programmet ska det anges hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses.  

Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att ta fram ett program för uppföljning av privata utförare som gäller 
för Bjuvs kommun.  

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till program för 
uppföljning av privata utförare, som omfattar verksamhet som utförs av 
privata utförare där Bjuvs kommun är huvudman. I programmet definieras 
huvudman och privat utförare närmare. Programmet innehåller mål och 
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt 
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anvisningar för uppföljning och kontroll. Vidare beskriver programmet att 
utförare av kommunala angelägenheter ska ha ett system för att hantera 
klagomål samt lämna information om allmänhetens möjlighet till insyn i 
aktuell verksamhet. Fristående förskolor och skolor exkluderas från 
programmet då sådana verksamheter inte är upphandlade utan regleras 
genom tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken är undantagna från programmet. 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av förslaget till program för 
uppföljning av privata utförare och vill att programmet går vidare till 
beredning. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det föreslagna programmet om 
uppföljning av privata utförare. 
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 144 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 
föreslagna programmet om uppföljning av privata utförare. 
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 108 Dnr 2021-00208  

Svar på återremiss: Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda, förändring med anledning av Omsorg i 
Bjuv AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Revideringen 
utgjordes av att föra in regler om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter 
i Omsorg i Bjuv AB, att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden ska vara 
ordförande i styrelsen för Omsorg i Bjuv AB och att ersättningen till 1:e vice 
och 2:e vice ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden skulle sänkas. 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. Skälet för yrkandet om återremiss var att 
revisionen ska efterhöras i ärendet.  
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-08-02 
Kommunfullmäktige, 2021-05-31, § 57 
Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-04-22 
Förslag till reviderade Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun (ändringar på sid. 5,9 och 11 markerade med gult) 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Revideringen 
utgjordes av att föra in regler om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter 
i Omsorg i Bjuv AB, att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden ska vara 
ordförande i styrelsen för Omsorg i Bjuv AB och att ersättningen till 1:e vice 
och 2:e vice ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden skulle sänkas. 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. Skälet för yrkandet om återremiss var att 
revisionen ska efterhöras i ärendet. 
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I reglementet för revisionen anges bl.a. följande i § 1 om revisorernas roll: 
 
”Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll 
av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det 
gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som Bjuvs 
kommun ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig 
kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring 
och utveckling. 
 
Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår målen 
inom de ekonomiska ramarna. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med 
styrning och kontroll av verksamheten. Den kommunala revisionens 
uppgifter skall inte förväxlas med ansvaret att utföra löpande internrevision 
av verksamheter utförd av ansvariga nämnder, styrelser etc.”  
 
Förslaget om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter i Omsorg i Bjuv 
följer de principer och beräkningssätt som återfinns i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Reglerna är fastställda av 
kommunfullmäktige. Förslagen om omfattningen av arvoderingen till 
presidiet i nämnden är baserat på vad som anses rimligt utifrån de 
förändringar som är en följd av att bolagiseringen av vård- och 
omsorgsverksamheten. Det anges inte i skälet för yrkandet om återremiss 
mer specifikt vad revisionen skulle yttra sig om. Revisionens uppgift är inte 
att vara remissinstans för politiska förslag. Den styrande majoriteten anser 
därför att det är obehövligt att låta revisionen yttra sig i ärendet.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det 
reviderade förslaget till Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun.  

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar på bibehållen nivå för ersättning till 2:e vice 
ordförande. 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) yrkande. 

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

Ordförande ställer proposition på Nils Nilsson (C) yrkande och ordförandes 
förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
 

Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 158 
 

 
Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 

Urban Berglund (KD) yrkar avslag på Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande 
på Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Urban Berglunds (KD) avslagsyrkande 
och Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå Urban Berglunds (KD) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 
reviderade förslaget till Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun. 
   
 

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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§ 109 Dnr 2021-00347  

Ny organisation av vård- och omsorgsnämnden och 
återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
nämnden 
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§ 110 Dnr 2021-00352  

Val av två ersättare (S) till kommunstyrelsens utskott 
för arbete och tillväxt 

Sammanfattning 

Som ersättare i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt föreslås Bo 
Blixt (S) och Liselott Ljung (S). 

     
     
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Bo Blixt (S) och Liselott Ljung (S) som 
ersättare i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Bo Blixt (S) 
Liselott Ljung (S) 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 111 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)  KS 2021-00146 
Barn- och utbildningsnämnden § 65: ekonomisk månadsrapport maj 2021 
(med bilaga) 

 
2) KS 2021-00146 
Vård- och omsorgsnämnden § 78: ekonomisk rapport maj 2021 och 
attestlista (med bilagor) 
 
3)  KS 2021-00146 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 51: ekonomisk rapport 
maj 2021 (med bilaga) 
      
4)  KS 2021-00325 
Byggnadsnämnden § 62: namnförslag till ny förskola på Elestorp 7:97, 
Ekeby (med bilaga) 
 
5)  KS 2021-00326 
Förvaltningsrätten: beslut gällande yrkande om inhibition av 
kommunfullmäktiges beslut § 94 Överlåtelseavtal med Hemsö 
 

6)  KS 2021-00096 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll 2021-06-22 
 

7)  KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: protokoll 2021-06-22 
 
8) KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: protokoll extra bolagsstämma 2021-06-24 (med bilaga) 
 
9) KS 2021-00312 
Omsorg i Bjuv AB: protokoll bolagsstämma 2021-06-15 
 
10)  KS 2021-00312 
Omsorg i Bjuv AB: konstituerande protokoll 2021-06-15 
 
11)  KS 2021-00313 
Revisionen: förstudie av personalomsättning bland chefer 
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12)  KS 2021-00062 
Söderåsens samordningsförbund: protokoll 2021-06-08 
 
13)  KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund: protokoll direktionen 2021-06-08 
 
14)  KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund § 46: resultat NKI 2020 (med bilagor) 
 
15)  KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund § 44: ekonomisk uppföljning januari – april 2021 
(med bilaga) 
 
16)  KS 2021-00145 
NSR AB: styrelseprotokoll 2021-05-28 
 
17)  KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll årsstämma, 2021-05-07 
 
18) KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll konstituerande styrelsemöte 2021-05-07 
 
19)  KS 2021-00145 
Vera Park Circularity AB: protokoll bolagsstämma och konstituerande 
styrelsemöte, 2021-05-07 
 
20) KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll Ekonomiska och Tekniska delegationen 2021-05-28 
 
21) KS 2021-00016 
Sydvatten AB: protokoll årsstämma 2021-05-28 
 
22)  KS 2021-00016 
Sydvatten AB: preliminär budget 2022 
 
23) KS 2021-00204 
NSVA AB: information med anledning av fem år sedan skyfallen i Bjuv och 
Åstorp 
 
24)  KS 2021-00327 
Regionfullmäktige § 55: sammanträdesplanering 2022 
 
25) KS 2021-00314 
SKR: sammanträdesplan 2022 
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Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


