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§ 75 Dnr 2020-00005  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Bolinder (S) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 76 Dnr 2020-00003  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2020-05-06.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.      
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§ 77 Dnr 2020-00273  

Finans utfall mars 2020 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Redovisningen på finansförvaltningen innehåller förutom skatter, generella 
statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader även gemensamma poster 
som utbetalningar av pensions-skuld, internränta samt övrigt. Inom posten 
övrigt bokas bland annat den del av välfärdsmiljarderna som fördelas efter 
flyktingmottagande, borgensavgifter, pensionsjusteringar samt KS till 
förfogande.  
 
Finansredovisningens utfall per 2020-03-31 visar ett utfall på 3,4 mnkr 
bättre än periodens budget. Anledningen till överskottet mot budget för 
perioden är främst utbetalningen av riksdagens ändringsbudget till 
kommuner och regioner på 2,5 miljarder kronor, där Bjuvs andel om 2,6 
mnkr har utbetalats under perioden.  
 
Positiva avvikelser under perioden är högre utfall på skatter och 
statsbidrag och lägre räntekostnader. Senaste skatteunderlagsprognosen 
per 2020-02-16 visar en prognos för helåret ca 4,4 mnkr högre än 
budgeterat för helåret. Prognosen beräknas förändras kraftigt vid nästa 
prognos den 29 april. Negativ avvikelse är effektiviseringsuppdraget på 4 
mnkr, som är periodiserat och innebär en negativ avvikelsen på 1 mnkr 
under perioden. Nya lån på 50 mnkr har upptagits under perioden. 

Sammantaget innebär detta att utfallet för finansen per mars visar på ett 
resultat bättre än budget. Osäkerhet finns gällande kommande 
skatteunderlags prognos negativa utveckling pga covid-19 samt om 
aviserade ökade statsbidrag på 15 miljarder till kommuner och landsting 
täcker upp de minskade skatteintäkterna fullt ut. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-04-20 
Finansredovisning mars 2020 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;  
 
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget 
per mars månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. 
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-29, § 81 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att;  
 
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget 
per mars månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. 
 
 
 
  
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 78 Dnr 2020-00218  

Ekonomisk rapport kommunstyrelsens förvaltning 
mars 2020 

Sammanfattning 

Ekonomiska rapport per mars månad visar att utfallet ligger i linje med 
budget för perioden. Det finns vissa avvikelser jämfört med budget, men i 
sin helhet bedöms budget för 2020 vara i balans. 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-20 
Ekonomisk rapport kommunstyrelsens förvaltning mars 2020 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;  

kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den 
ekonomiska rapporteringen per mars månad.  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-29, § 82 
  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att;  

kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den 
ekonomiska rapporteringen per mars månad.  
   
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 79 Dnr 2020-00277  

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig 
investering fastighetsinvesteringar  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-27 
Tekniska nämnden, 2020-04-21, § 29 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för 
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) för 2020. 

Bakgrunden är att ytterligare medel krävs utöver de avsatta 4 mnkr för att 
förvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga underhåll i befintliga 
fastigheter enligt planering. I plan för 2021 finns avsatt 9,5 mnkr och för 
2022 10 mnkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas 
tilläggsanslaget, därmed höjs anslaget från 4 till 9 mnkr för 2020. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall eftersom 
fastighetsunderhållets budget varit underfinansierad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 88 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall eftersom fastighetsunderhållets budget varit 
underfinansierad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med 
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 80 Dnr 2020-00270  

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.     

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27 
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2019 inklusive 
revisionsberättelse, granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 89 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 81 Dnr 2020-00280  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 
2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27  
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019 inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  

 

samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 90 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund  
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samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.       

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 82 Dnr 2020-00276  

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020 

Sammanfattning 

På sitt sammanträde den 16 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå en tillfällig förändring av förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd 
(LOK-stöd). Coronaviruset har medfört att många föreningar har fått ställa in 
träningar och aktiviteter och de förlorar därmed sitt LOK-stöd för de inställda 
tillfällena. För att mildra föreningarnas ekonomiska förlust föreslår kultur- 
och fritidsnämnden att föreningarna under första halvåret 2020 är 
garanterade samma bidrag som de mottog för samma period 2019. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson. 2020-04-27 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-16, §14 (med bilaga) 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 91 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta att  
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tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar 
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar 
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 83 Dnr 2020-00283  

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) gäller för förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 eller 
senare. Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun är uppdaterade med hänsyn till OPF-KL.  

Dock saknas i de ekonomiska reglerna en uttrycklig bestämmelse om vilken 
instans som ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Denna 
uppgift återfinns i nuläget i kommunens pensionspolicy för medarbetare, där 
det anges att kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda. Enligt SKR:s kommentarer till OPF-KL18 förutsätts det att 
kommunfullmäktige, utser en nämnd som ska vara pensionsmyndighet för 
de förtroendevalda.  

Mot bakgrund av denna rekommendation från SKR och då kommunens 
pensionspolicy riktar sig till anställda i kommunen föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att det i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda införs en bestämmelse om vilken instans som ska vara 
pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen har redan idag uppdraget att tolka och tillämpa reglerna 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Förvaltningens förslag innebär 
att meningen om pensionsmyndighet för förtroendevaldas pension som 
återfinns på ställen i policyn, stryks ur pensionspolicyn för medarbetare.  

När en förtroendevald beviljas ekonomiskt omställningsstöd uppstår en 
kostnad. När det gäller hur kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till 
förtroendevalda ska fördelas föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kostnaderna belastar den verksamhet (kommunfullmäktige, styrelse eller 
nämnd) där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. Ett sådant 
beslut skulle innebära att rådande praxis formellt slås fast.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2020-04-27 
Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun, förslag på strykningar i p 1 
och 2.2 (rödmarkerad text) 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-13 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL18) från SKR 2018-09-14   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 92 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs 
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de 
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förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun 
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i 
punkterna 1 och 2.2.  

kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska 
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 84 Dnr 2020-00231  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2020-2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-22, § 73, att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning vilken nu har gjorts. 

Samverkan mot brott (SAMBO) är en samverkansorganisation för bland 
annat inbrottsförebyggande arbete med SSF Stöldskyddsföreningen som 
huvudman för verksamheten. SAMBO söker ekonomiskt stöd hos bland 
annat kommuner för att fortsätta erbjuda kostnadsfri tillgång till material.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Sjöholm, 2020-04-27 
Finansiering av Grannsamverkansskyltar – ansökan om kommunbidrag 
Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 73 

 

Ärendet 

SAMBO är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

I dag finansierar SAMBO Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta 
för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att 
bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta Grannsamverkan i sitt 
bostadsområde själva. Organisationen önskar att Bjuvs kommun bidrar med 
5000 kr 2020 och 5000 kr 2021 till verksamheten. Grannsamverkan bygger 
på två komponenter; utövande av social kontroll via samverkande grannar 
samt skyltar som signalerar att det i området förekommer samarbete för att 
förhindra brott. De ekonomiska medlen används för att täcka del av 
materialkostnad vid tillverkning av dessa skyltar.  

I Bjuvs kommun är grannsamverkan organiserat via Polisen, 
Länsförsäkringar Skåne samt Bjuvs kommun. Inom kommunen finns det i 
dagsläget 19 aktiva områden med god geografisk spridning över 
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kommunens orter. Samtliga samverkansparter har som ambition att fortsätta 
utvecklingen av arbetet och även spridning av grannsamverkansområden. 
Med anledning av fortsatt utökat arbete prediceras ett ökat behov av 
skyltning inom Bjuvs kommun. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 
och 5000 kr 2021.    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 93 
  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att stödja 
grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 och 
5000 kr 2021.    
 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
SSF Stöldskyddsföreningen  
Trygghetssamordnare  
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 85 Dnr 2020-00007  

Anmälningar  

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29, 2020-05-06 

 
 
2) KS 2020-00153 
Delegationsbeslut: ordförandebeslut angående kvittering av 
värdepostförsändelser 
 
3)  KS 2020-00029 
Vegeåns vattenråd: styrelseprotokoll, 2020-04-21 
 
4) KS 2019-00233 
Tekniska nämnden: årsredovisning 2019 
 
5)  KS 2020-00017 
Tekniska nämnden: internbudget 2020  
 
6) KS 2019-00233 
Byggnadsnämnden: årsredovisning 2019 
 
7)  KS 2019-00233 
Kultur- och fritidsnämnden: årsredovisning 2019 
 
 
8)  KS 2019-00233 
Barn- och utbildningsnämnden: årsredovisning 2019 
 
9)  KS 2019-00233 
Vård- och omsorgsnämnden: årsredovisning 2019 
 
10)  KS 2020-00253 
Vård- och omsorgsnämnden: ekonomisk rapport februari 2020 
 
 
11)  KS 2020-00026 
Sydvatten AB: preliminär budget 2021 
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Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


