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Sammanträdesdatum

2020-04-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Konferensrum Selleberga, onsdagen den 29 april 2020 kl 09:00-9:30

Beslutande

Mikael Henrysson (SD), ordförande
Jörgen Johnsson (M)
Anders Månsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Raymond Blixt (SD) för Claes Osslén
(SD)
Kenneth Bolinder (S) för Christer Landin
(S)
Ulrika Thulin (S) för Nils Nilsson (C)

Övriga närvarande

Christer Pålsson, kommundirektör
Julia Pietrek, kanslichef
Susan Elmlund, kommunsekreterare

Justerare

Anders Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunalhuset 2020-05-04 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Susan Elmlund

Ordförande
Mikael Henrysson (SD)

Justerare
Anders Månsson (S)

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Anslaget är uppsatt

2020-05-05 – 2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning

Underskrift
Susan Elmlund
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§ 78

Dnr 2020-00008

Val av justerare
Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anders Månsson (S) till
att justera dagens protokoll.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 79

Dnr 2020-00009

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-04-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna
dagordningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 80

Dnr 2020-00154

Markanvisningsavtal Bjuvstorp 5:129 Söderstjerna
Fastigheter AB
Sammanfattning
Söderstjerna Fastigheter AB har den 2020-03-04 beviljats markanvisning för
att inom området uppföra ett företagshotell.
Söderstjerna Fastigheter AB har nu bett kommunen om att få förlänga det
beviljade markanvisningsavtalet tom 2020-12-31 pga. rådande
omständigheter i och med Covid -19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulrika Adolfsson 2020-04-06
Kopia av beviljat markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 33

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att:
Godkänna en förlängning av markanvisningsavtalet med Söderstjerna
Fastigheter AB till och med 2020-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Godkänna en förlängning av markanvisningsavtalet med Söderstjerna
Fastigheter AB till och med 2020-12-31.

Beslutet skickas till:
Ulrika Adolfsson, Mark och Exploatering (MEX)
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 81

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
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-04-20
Finansredovisning mars 2020

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att;
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget
per mars månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen

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

Beslutet skickas till:
(Kommunstyrelsen)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 82

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

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att;
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den
ekonomiska rapporteringen per mars månad.

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den
ekonomiska rapporteringen per mars månad.

Beslutet skickas till:
(Kommunstyrelsen)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 83

Dnr 2020-00226

Initiativärende: Riktlinjer för subventionerade
presentkort för invånare i Bjuvs kommun (med
anledning av covid-19)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-08 lade
oppositionsråd Anders Månsson (S) fram ett initiativärende.
I ärendet yrkades att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle besluta ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att snarast ta fram riktlinjer så att
man kan sälja presentkort för 250 kronor som har ett värde av 500 kronor
och att presentkortet endast går att använda hos företag i Bjuvs kommun. I
initiativärendet yrkades också att kostnaden för detta ska tas ur de extra
välfärdspengarna för 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet, § 55, att
lämna initiativärendet till beredning och att ärendet åter ska tas upp vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-29.
Kommunstyrelsens förvaltning har härefter utrett ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe och Julia Pietrek, 2020-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-08, § 55
Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08

Ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-08 lade
oppositionsråd Anders Månsson (S) fram ett initiativärende. I ärendet
yrkades att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle besluta ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att snarast ta fram riktlinjer så att
man kan sälja presentkort för 250 kronor som har ett värde av 500 kronor
och att presentkortet endast går att använda hos företag i Bjuvs kommun. I
initiativärendet yrkades också att kostnaden för detta ska tas ur de extra
välfärdspengarna för 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid
sammanträdet, § 55, att lämna initiativärendet till beredning och att ärendet
åter ska tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 202004-29. Kommunstyrelsens förvaltning har härefter utrett ärendet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Som ett led i utredningen har kommunstyrelsens förvaltning inhämtat
information från ett par andra kommuner där det finns presentkort riktade till
allmänheten för att stödja det lokala näringslivet.
I Örkelljunga kommun var det den lokala företagarföreningen som skötte
arbete och administration med anledning av presentkorten. Föreningen
sålde presentkorten till allmänheten. Presentkortet gällde hos de företag
som är medlemmar i företagarföreningen. För att så många företagare som
möjligt skulle kunna få del av presentkorten erbjöd föreningen ett tillfälligt
mycket förmånligt erbjudande om medlemskap. Föreningen kom också på
frivillig väg överens med företrädare för matbutiker som tillhör nationella
kedjor att presentkorten inte skulle gälla hos dem, för att lokala företagare
skulle gynnas i första hand. Kommunens insats bestod i att de gav ett
ekonomiskt stöd till föreningen om 200 000 kronor. Företagarföreningen
gjorde en insats på 100 000 kr. Presentkortens totala värde var 600 000
kronor, och invånarna i Örkelljunga betalade 300 000 kronor för dem.
I Båstad finns ett presentkort som är giltigt hos lokala företag i Båstad och
på Bjärehalvön. Presentkortet är framtaget av föreningen Båstad turism och
näringsliv. Föreningen sköter allt som är relaterat till presentkortet. Båstads
kommun har inte bidragit med någon finansiering, eller fattat några beslut
med anledning av presentkorten.
I Ängelholms och Höganäs kommuner har kommunerna i sin egenskap av
arbetsgivare delat ut lokalt giltiga presentkort/valuta till medarbetare, i
Ängelholms fall ett presentkort som kommunens näringslivsbolag
administrerar. Sannolikt är det värde som delas ut till medarbetarna
skattepliktig inkomst av tjänst, dvs lön, och innebär sociala avgifter för
kommunen och skatt för den anställde.
Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet i kommunen. Enligt samma bestämmelse är
huvudregeln att individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare inte får
lämnas. Bestämmelsen är relevant när det gäller ekonomiskt stöd till
presentkort för att gynna det lokala näringslivet. Härutöver behöver
kommunen också förhålla sig till de likabehandlings- och objektivitetskrav
som följer av att myndigheter ska vara sakliga och opartiska i sin
verksamhet. Ett eventuellt ekonomiskt stöd för att finansiera presentkort
som ska utnyttjas lokalt, bör därför vara utformat på ett sådant sätt att det
inte gynnar vissa enskilda näringsidkare framför andra.
De lokala förutsättningarna i Bjuvs kommun skiljer sig en del från de som
gäller i Örkelljunga. De mindre lokala butikerna är inte medlemmar i
Företagarna i Bjuv i samma omfattning som de är med i företagarföreningen
i Örkelljunga. För att inte riskera att missgynna några näringsidkare är det
viktigt att det tydligt framgår var presentkortet ska gälla och vilka företag
som är intresserade av att få vara med. Om grundtanken är att stödja de
företag/branscher som är speciellt drabbade, bör någon form av urskiljning
ske. Men en sådan urskiljning bör som utgångspunkt ske på frivillig väg som
Justerarnas signaturer
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i Örkelljunga. Presentkorten behöver också säljas till allmänheten enligt
först till kvarn-principen.
Under förutsättning att det är kommunen som ska sköta försäljning och
administration av presentkorten kan kommunen till exempel erbjuda
presentkorten till försäljning i Bjuv, Billesholm och Ekeby vid en viss given
tidpunkt. Betalning kan ske via Swish till kommunens konto. Inlöst
presentkort redovisas till ekonomiavdelningen via faktura. Betalning bör
utföras så snart som möjligt för att syftet med att stödja likviditeten i
företagen ska uppnås. En faktor att ta i beaktande är att administrationen
kring presentkorten blir relativt stor. Kommunen säljer inledningsvis korten
för 250 kr till privatpersoner, vilket vi skuldför. Inlösande butiker fakturerar
kommunen 500 kr, varvid kommunen betalar fakturan och löser upp skulden
och mellanskillnaden 250 kr blir en kostnad för kommunen. Momsen
redovisas av respektive inlösande butik och ingen moms lyfts från
kommunen.
Finansiering
Den totala kostnaden för 500 presentkort beräknas uppgå till 250 000 kr
varav upp till 125 000 kr subventioneras av Bjuvs kommun. Vid 1 000
presentkort blir summorna de dubbla.
Konsument
Bjuvs kommun
Totalt

125 000 kr
125 000 kr
250 000 kr

Administration, tryckkostnad, arbetstid är inte medräknat i kalkylen.
Sammanfattningsvis är det inte någon annan kommun i Bjuvs närområde
som på egen hand har tagit ett beslut om att finansiera, försälja och
administrera presentkort. I den mån något liknande har skett har det varit
fråga om ett ekonomiskt stöd till en förening som har varit drivande i arbetet.
Kommunstyrelsens förvaltning har inte uppfattat att de lokala näringsidkarna
har uttryckt något önskemål om insatser i form av presentkort. För att
kommunen ska kunna genomföra en försäljning av presentkort krävs det
enligt kommunstyrelsens förvaltning att stora resurser tas i anspråk för att
inventera vilka företag som är intresserade av att ta emot presentkortet och
hur presentkortet ska utformas och försäljas. Vidare krävs en ekonomisk
administration kring utbetalningar, moms och fakturahantering.
Administrationen för insatsen bedöms vara hög i förhållande till värdet för
enskilda företag samt att tiden det innebär att få en lösning till stånd gör att
presentkorten inte kan vara i bruk i närtid.

Justerarnas signaturer
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Ordförandes förslag till beslut
Ordförande föreslår att initiativärendet ska avslås.

Yrkande
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall
till initiativärendet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månsson (S) initiativärende och
ordförandes avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandes avslagsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå initiativärendet.

Reservation
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till:
Anders Månsson (S)
Kanslichef
Näringslivssamordnare
Diariet

Justerarnas signaturer
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