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§ 103 Dnr 2022-00003  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Urban Berglund (KD).     
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Urban Berglund (KD) till att justera 
dagens protokoll.      
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 104 Dnr 2022-00006  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-10-12. 
Ordförande föreslår som nya ärenden: 
 
Ärende 9 Beslut om entledigande av kommundirektör 
Ärende 10 Beslut att utse tillförordnad kommundirektör     
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
ordförandens förslag på tillägg.      
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§ 105 Dnr 2022-00429  

Information om Leader, näringslivssamordnare Bengt 
Fellbe 

Sammanfattning 

Näringslivssamordnare Bengt Fellbe informerade om Leader 2023-2027 där 
följande kommuner ingår Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, 
Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga. 
 
Medfinansieringen för Bjuvs kommun är 851 515 kr fördelat över 7 år. 
(121 645 kr per år med början 2023). 
 
Leadermetoden är: 
Underifrånperspektiv 
Lokal kunskap 
Samarbete 
Trepartnerskap 
Nytänkande 
Lokalt fattade beslut 
 
Exempel på projekt: 
 
Söderåsen 2.0 
Projektstöd 2 635 036 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 527 854 :-,  
Bjuvs kommun 189 523 :- 
Destination Söderåsen 
Projektstöd 2 883 569 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 720 266  
Bjuvs kommun 175 000 :- 
Mötesplats Söderåsen 
Projektstöd 1 127 409 kr, övrig offentlig finansiering (LAG) 280 291 kr, 
Bjuvs kommun 150 000 kr, Riksidrottsförbundet 125 000 kr, Privat 
finansiering (intäkter) 150 000 kr. 
Biodling – utveckling och utökning 
Projektstöd 139 990 kr 
Privat finansiering (egen privat finansiering): 60 000 kr. 
    
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.      
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Beslutet skickas till: 
Näringslivssamordnare 
Diariet  
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§ 106 Dnr 2022-00457  

Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 2022 
(inkl utskottet för arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under år 2022 skall redovisning till 
kommunfullmäktige ske två gånger, genom delårsrapport och 
årsredovisning.  

Delårsrapporten, som avser perioden januari–augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022 även uppföljning av 
verksamheten och dess mål.  

Kommunstyrelsen redovisar en budget i balans för perioden januari–
augusti. Årsprognosen visar även den på en budget i balans.   

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt redovisar vid delåret ett 
överskott gentemot budget på 4,3 mnkr. Årsprognosen pekar mot ett 
överskott på 3 mnkr. Att resultatet för helåret beräknas bli lägre än vid 
delåret beror på att diverse tjänster och projekt kommer komma i gång 
under årets avslutande månader.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2022-10-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 161 (med bilagor) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2022-09-28, § 71 (med 
bilagor) 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen och Delårsrapport 2022 
Utskottet för arbete och tillväxt, samt 

överlämna rapporterna till kommunfullmäktige.       

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen och Delårsrapport 2022 
Utskottet för arbete och tillväxt, samt 
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överlämna rapporterna till kommunfullmäktige.       

     
   
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Utskottet för arbete och tillväxt 
Diariet 
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§ 107 Dnr 2022-00445  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11 kap 16 § ska fullmäktige behandla minst en 
delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen ska inom två 
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som 
delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och 
revisorer.  
 
Delårsrapporten för 2022 avser perioden januari – augusti och innehåller 
förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2022, även en 
uppföljning av verksamhetens mål för perioden.  
 
Det sammanställda resultatet (koncernresultatet) för perioden är 53,3 mnkr, 
medan den sammanställda prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 
53,5 mnkr. Det är 12,2 mnkr bättre än budget. För kommunen är periodens 
resultat 47,8. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 46,4 mnkr, 
vilket motsvarar 4,5 procent av skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen och är 16,2 mnkr bättre än budget. Totalt prognostiserar 
nämnderna nettokostnader för verksamhetsåret 2022 som är 10,2 mnkr 
högre än budget. Huvudsakligen beror det ökade prognostiserade resultatet 
för kommunen i förhållande till budget på att prognosen för skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen är betydligt högre än budgeterat. 

Av nämnderna är det tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samt vård- och omsorgsnämnden som redovisar underskott i sina 
prognoser för helåret och i linje med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning behöver ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetutskott 

Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Stefan Christensson, 2022-10-05 
Delårsbokslut 2022 för Bjuvs kommun avseende perioden januari – augusti, 
2022-10-05. 
 

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, redovisar kommunkoncernens och 
kommunens delårsuppföljning i enlighet med kraven för Kommunallagen 11 
kap 16 §. En bedömning har gjorts över måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 
 
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 162 
 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, 
 
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 
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§ 108 Dnr 2022-00458  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 

Sammanfattning 

Kommuner har enligt kommunallagen 11 kap 14 § möjlighet att reservera 
vinstmedel till en resultatutjämningsreserv för att kunna täcka framtida 
underskott. Enligt Kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat 
regleras under de närmast tre följande åren och fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Genom att göra avsättningar under 
år med goda resultat, kan kommunen undvika återställningskraven under år 
med negativa resultat av tillfällig karaktär, genom att disponera tidigare 
avsatta medel. 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven användas 
för resultatutjämning över konjunkturcyklerna, någon närmare precisering 
gör inte kommunallagen. Förarbetena till lagen anger dock att fullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserven.  

Avsättning till resultatutjämningsreserv är en rent bokföringsteknisk åtgärd 
som påverkar det bokföringsmässiga resultatet, men inte likviditeten. 
Avsatta medel behöver inte sättas av på ett särskilt konto. 

   
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-20 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av RUR 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Bjuvs kommun, 2017-11-30 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
 
ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 163 
 
 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M), Jörgen 
Johnsson (M), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD) och Claes Osslén 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
ersätta nuvarande Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR).   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 109 Dnr 2022-00347  

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

Sammanfattning 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Bjuvs kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning.  
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.    

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-26 
Skrivelsen Riskhantering i Bjuvs kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans 2022-07-13  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
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effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster 
och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 
hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Bjuvs kommun genom genandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 
förståelse hela skrivelsen. 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
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.    
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 164 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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.    

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 110 Dnr 2022-00475  

Utdebitering (skattesats) 2023 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den kommunala utdebiteringen 2023 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-10-10 
 

Ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap, § 8 skall förslag till budget upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, 
får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Kommunstyrelsen kommer behandla förslag till Budget 2023 och ekonomisk 
plan 2024 - 2025 vid sitt sammanträde den 16 november. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2023 skall 
lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD), Matthias 
Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (SD) och Claes 
Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala 
utdebiteringen 2023 skall lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. 
   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 111 Dnr 2022-00491  

Beslut om entledigande av kommundirektör 

Sammanfattning 

Föreligger förslag från ordförande om entledigande av kommundirektör 
Christer Pålsson.    
 

Ordförandes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta entlediga kommundirektör Christer Pålsson. 

 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
entlediga kommundirektör Christer Pålsson.      
      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-19, 173 

 

Deltar inte i beslutet 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Terhi Laine (S), 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) deltar inte i beslutet. 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar entlediga kommundirektör Christer Pålsson.      
      
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör Christer Pålsson 
HR-avdelningen 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 112 Dnr 2022-00492  

Beslut att utse tillförordnad kommundirektör 

Sammanfattning 

Föreligger förslag att utse Christian Alexandersson som tillförordnad 
kommundirektör från 2022-10-19.      
 

Ordförandes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreligger förslag att utse Christian Alexandersson som tillförordnad 
kommundirektör från 2022-10-19.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta utse 

Christian Alexandersson till tillförordnad kommundirektör från 2022-10-19. 

     

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-19, § 174 

      
Tjänstepersoner lämnar lokalen under det politiska samtalet. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar ” …fram till den datum då ny ordinarie 
kommundirektör har anställts.” 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Christian Alexandersson till tillförordnad 
kommundirektör från 2022-10-19 fram till den datum då ny ordinarie 
kommundirektör har anställts. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Tf kommundirektör Christian Alexandersson 
HR-avdelningen 
Diariet  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 113 Dnr 2022-00405  

Initiativärende: Handlingsplan med anledning av 
brandförelägganden i särskilda boenden 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 augusti 
2022 § 64, att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att visa underlag inklusive ekonomisk 
redovisning som ligger till grund för handlingsplan med anledning av 
brandskyddsföreläggande på särskilda boende. Av nämndens protokoll 
framgår, som kommunstyrelsens förvaltning tolkar det, att nämnden anser 
att det behövs ytterligare underlag gällande brandföreläggande på särskilda 
boenden för att kunna fatta beslut.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det inte är nödvändigt 
att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för att Vård- och 
omsorgsnämnden ska få tillgång till underlag. Det underlag som Vård- och 
omsorgsnämnden efterfrågar kan begäras ut direkt av tekniska nämnden, 
utan ytterligare politiska beslut. Kommunstyrelsens förvaltning förutsätter att 
berörda förvaltningar har kontakt och lämnar ut handlingar på förfrågan.  
      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse 2022-09-30 kanslichef Julia Pietrek 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25, § 64, inklusive beslutsunderlag 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
skicka föreliggande tjänsteskrivelse till vård- och omsorgsnämnden som 
svar på nämndens framställan.  
      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 166 

      
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka föreliggande tjänsteskrivelse till vård- 
och omsorgsnämnden som svar på nämndens framställan.  
      
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 114 Dnr 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): Omsorg i Bjuv AB,  
gör om - gör rätt 

Sammanfattning 

Urban Berglund (KD) har inkommit med en motion avseende Omsorg i Bjuv 
AB. Urban Berglund (KD) efterfrågar modeller för hur kostnaderna mellan 
bolaget och förvaltningen ska fördelas, samt att ansvarsfördelningen och 
organisationen ska tydliggöras. Vidare anför Urban Berglund (KD) att den 
ekonomiska redovisningen haltar och att det leder till otydliga 
beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-09-13 
Motion från Urban Berglund (KD), 2022-08-26 
Kommunfullmäktige § 107, 2020-04-29 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-29 beslut om att uppdra åt 
kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i 
Bjuv AB för att bedriva omsorgsverksamhet. En förändring med innebörden 
att omsorgsverksamheten ska bedrivas i bolagsform, kräver anpassningar 
som tar tid att genomföra.  

Bolaget ska erhålla nödvändiga tillstånd. Ett aktiebolag har att förhålla sig till 
aktiebolagslagen, bokföringslagen, inkomstskattelagen, 
mervärdeskattelagen m.m. och dessutom måste hänsyn tas till att bolaget 
är en självständig juridisk person med allt vad det innebär. Bara det faktum 
att bolaget är en självständig juridisk person ställer stora krav på 
beslutsordning, avtal mellan kommunen och bolaget, prissättning av 
tjänsterna m.m. Det handlar mycket om gränsdragningsfrågor som måste 
hanteras korrekt och i en viss ordning för att uppnå syftet med 
bolagsbildningen, t.ex. finns det en komplicerad momsproblematik kopplad 
till redovisningen, där ekonomiavdelningen måste ta hjälp av en 
momsspecialist för att säkerställa att syftet uppnås inom ramen för tillämplig 
lagstiftning. I och med att OIB är ett aktiebolag och därmed en självständig 
juridisk person måste dessutom mellanhavanden mellan kommunen och 
bolaget huvudsakligen ske till marknadsmässigt pris för att uppfylla 
lagstiftningens kriterier. Allt detta tillsammans innebär att det är mycket som 
måste anpassas till nya förutsättningar. 

Statusen i nuläget är att en konsult är anlitad för att hjälpa till med att ta 
fram en resursfördelningsmodell som ska ligga till grund för prissättningen 
av tjänsterna som OIB tillhandahåller kommunen. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Resursfördelningsmodellen ska vara färdig och tillämpas fr.o.m. den 1 
januari 2023. Ett förslag på gränsdragningslista som krävs för ett 
konkretiserat avtal mellan kommunen och bolaget är framtagen. Just nu 
söker ekonomiavdelningen momsspecialist för sakkunniggranskning av 
gränsdragningslistan eftersom det är av stor vikt att gränsdragningen blir 
korrekt. Gränsdragningslistan är ett underlag för beslut om resursägare och 
ansvarig organisation för olika typer av kostnader. 

När väl resursfördelningsmodellen är klar och gränsdragningslistan 
fastställd går det att gå vidare med att precisera ett konkret avtal mellan 
kommunen och bolaget, samt få en redovisningsmodell på plats som kan 
ligga till grund för tydliga beslutsunderlag. Det är ett flertal olika processer 
på gång med aktiviteter som i vissa fall är inbördes beroende av varandra 
och därmed måste ske i viss ordning. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

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

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. 

Ulrika Thulin (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Nils Nilsson (C) 
yrkande 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 motionen ska anses vara besvarad.   
   
 

Reservation 

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

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-28, § 158 
 
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), Terhi Laine (S) och 
Christer Landin (S) yrkar bifall till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

Jörgen Johnsson (M), Kalle Holm (SD), Bengt Gottschalk (SD), Matthias 
Åkesson (M) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Urban 
Berglunds (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   
   
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 115 Dnr 2022-00455  

Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Sammanfattning 

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

Förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023 har tagits 
fram.  

Plats framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning: 

8 § 
Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv 

eller i Foodhills samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-05  
Tidplan för sammanträden 2023, 2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt 
förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag på tidplan för 
2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 167 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
framlagt förslag på tidplan för 2023 års kommunfullmäktigesammanträden.    
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2022-00454  

Tidplan för sammanträden i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på 

sammanträdesdatum 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Förslaget ska ta hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser 2023.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Susan Elmlund, 2022-10-05 
Tidplan för sammanträden 2023,  2022-09-29 
Översikt ekonomiåret 2023, 2022-10-05 

  

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2023 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2023 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 168 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna framlagt förslag på tidplan för 2023 års sammanträden i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.   

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 117 Dnr 2022-00141  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

Det finns för närvarande inga motioner som ännu ej avslutats. 

 

KS 2022-00204  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående att återgå till 37-
timmarsvecka som heltidmått inom 
Vård och Omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2022-04-25. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning.  
Remitterad för yttrande till vård- 
och omsorgsnämnden 2022-05-11. 

KS 2022-00384  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående Sibyllakioskens framtid 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2022-00397  

Motion från Urban Berglund (KD): 
Omsorg i Bjuv AB,  gör om - gör 
rätt 

Anmäld i fullmäktige 2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning.  
Behandlad i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-09-28. 

KS 2022-00401  

Motion från Jörgen Johnsson (M) 
angående gatuköket Sibylla-
kiosken i Bjuv 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2022-08-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för handläggning. 
Planeras att behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-26. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 169 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2022-00142  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2022-00129  

Medborgarförslag på användning 
av parkområde vid Bjuvstorp 5:25 
och omgivning 

Anmäls i kommunfullmäktige  
2022-03-28. 
 

 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-10-03   
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-12, § 170 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
   
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 119 Dnr 2022-00009  

Anmälningar  

1)  
Kommunstyrelsens arbetsutskott: protokoll 2022-09-28, 2022-10-12 
 
 
2)   
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt: protokoll 2022-09-28 
 
 
3)  KS 2022-00445 
Barn- och utbildningsnämnden § 68: Delårsrapport 2022 (med bilagor) 
 
 
4) KS 2022-00445 
Byggnadsnämnden § 77: Delårsrapport 2022 (med bilagor) 
 
 
5)  KS 2022-00445 
Kultur- och fritidsnämnden § 62: Delårsrapport 2022 (med bilagor) 
 
 
6) KS 2022-00445 
Tekniska nämnden § 115: Delårsrapport 2022 (med bilagor) 

 

7)  KS 2022-00445 
Vård- och omsorgsnämnden § 74: Delårsrapport 2022 (med bilagor) 
 
 
 
8) KS 2022-00445 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 71: Delårsrapport 2022 
(med bilagor) 
 
 
 
9)  KS 2022-00056 
Söderåsens miljöförbund: protokoll direktionen, 2022-10-24 
 
 
10) KS 2022- 
Söderåsens samordningsförbund: protokoll 2022-10-11 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35 (35) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

11) KS 2022-00082 
Delegationsbeslut kommunikationschef: beslut att stänga 
informationsdisken tidigare 2022-10-11 – 12. 

 

12) KS 2022-00072 

NSR AB: protokoll styrelsemöte 4, 2022-05-20 
 
 
13) KS 2022-00069 
Omsorg i Bjuv AB § 37: Delårsrapport 2022 (med bilaga) 
 
 
14) KS 2022-00162 
AB Bjuvsbostäder: protokoll styrelsemöte, 2022-09-19 (maskat) 
 
 
15) KS 2022-00430 
Lokala BRÅ: protokoll, 2022-05-16 
 
 
16) KS 2022-00435 
Revisionen: Granskningsrapport Bjuvs inköpsprocessen 2022 (med bilaga) 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

      
 

 

 

 


