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§ 69 Dnr 2021-00001  

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.      
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§ 70 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-03-31.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 71 Dnr 2021-00123  

Yttrande över ansökan från Svenska kraftnät om 
nätkoncession - ledning från Söderåsen-Barsebäck 

Sammanfattning 

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje). Ansökan avser en ledning från Söderåsen-Barsebäck i Bjuv, Svalöv 
och Kävlinge kommuner, i Skåne län. Ledningen ska drivas med 400 kV 
(nominell spänning) och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning). 
Bjuvs kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 
(2013:208). Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen 
ska få tillstånd.   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-03-26 
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, inkl. bilagor 
  

Ärendet 

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje), se figur 1 nedan. Ansökan avser en ledning från Söderåsen-
Barsebäck i Bjuv, Svalöv och Kävlinge kommuner, i Skåne län. Ledningen 
ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 kV 
(konstruktionsspänning). Bjuvs kommun är obligatorisk remissinstans enligt 
8 § elförordningen (2013:208). Det är Energimarknadsinspektionen som 
avgör om ledningen ska få tillstånd.   

Enligt vad som framgår i remitterat material ingår det i 
Energimarknadsinspektionens handläggning att utreda ledningens påverkan 
på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. 
Energimarknadsinspektionen efterfrågar, av Bjuvs kommun, att det genom 
förevarande yttrande särskilt ska framgå: 

• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser.  
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• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 
verksamhet.  

• Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 
tillräckliga.  

• Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning  

 

Enligt vad som även framgår i remitterat material inkom ansökan till Ei den 1 
december 1998. Ei avser, i prövningen om ledningens tillstånd, tillämpa de 
regler som gällde vid tiden när ansökan inkom till Ei, vilket innebär att de 
krav som Ei ställer på en miljökonsekvensbeskrivning ska utgå från 1998 
års bestämmelser. Ei framhåller att de krav som Ei ställer på en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 1998 års bestämmelser är inte lika 
långtgående som kraven som ställs på miljökonsekvensbeskrivningar som 
prövas mot miljöbalken. 

 

Kort bakgrund 

Enligt vad som framgår i bilagorna i remitterat material, beskriver Svenska 
kraftnät, behöver koncessionen för att driva ledningen förlängas för fortsatt 
drift av ledningen. Vidare beskrivs ledningen som en viktig del av 
elförsörjningen i Skåneregionen och för förbindelserna mellan Sverige och 
kontinenten. Svenska kraftnät, som inkommit med ansökan till Ei, beskriver 
vidare att den befintliga luftledningen har uppnått sin tekniska livslängd och 
måste förnyas och där förnyelsen föreslås ske i befintlig ledningsgata.  
 
Ei beskriver bakgrunden enligt följande, i bilaga 21 (2020-07-06):  
Svenska kraftnät ansökte 1998 om förlängd koncession för hela sträckan i 
40 år. Enligt 2 kap. 14 § tredje stycket ellagen gäller den äldre 
koncessionen till dess att ansökan har prövats slutligt. Den 1 juni 2013 
infördes nya regler i ellagen som innebar att äldre nätkoncessioner, 
med några undantag, automatiskt övergick från att vara tidsbegränsade till 
att bli tillsvidarekoncessioner. Om en ansökan om förlängd koncession i 40 
år, som i detta fall, hade lämnats in före den 1 juni 2013 skall den ansökan 
dock prövas i sak, om nätkoncessionshavaren begärt det. Ansökan skall då 
behandlas som en ansökan om att nätkoncessionen skall gälla tills vidare. 
Svenska kraftnät har begärt att Energimarknadsinspektionen (”Ei”) skall 
pröva den aktuella ansökan. 
 
Sträckningen visas i figurerna nedan.  
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Figur 1 ovan, ett skärmutklipp från bilaga 6 i remitterat material, visar 
nätkoncession för linje mellan Söderåsen-Barsebäck.   
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Figur 2 ovan, ett skärmutklipp från bilaga 5 i remitterat material, visar 
nätkoncession för linje mellan Söderåsen-Barsebäck i Bjuvs kommun.  

 

Synpunkter 

God elförsörjning är av stor vikt för samhället, regionen och central för att 
kommunen ska kunna växa. Bjuvs kommun ser därför positivt på ansökan 
om nätkoncession gällande fortsatt användning av befintlig 
ledningsdragning mellan Söderåsen och Barsebäck i Bjuvs kommun. Enligt 
vad som framgår i remitterat material avser Svenska kraftnät fortsättningsvis 
bibehålla den aktuella ledningen i befintlig sträckning, vilket i huvudsak inte 
medför något nytt markintrång. 

Den föreslagna sträckningen bedöms vara förenlig med översiktsplan och 
berör ej detaljplanelaga områden, se lila ytor i figur 3 nedan.  

Den föreslagna sträckningen bedöms inte passera i nära skolor eller 
förskolor, se röda punkter i figur 3 nedan.  

Delar av den befintliga ledningsdragningen passerar inom områden 
utpekade i kommunalt naturvårdsprogram och bevarandeplan. Ansökan om 
fortsatt användning av ledningen bedöms dock inte påverka dessa värden. 
Eftersom den sökta nätkoncessionen har funnits på samma plats sedan 
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1950-talet, utgör den inte ett nytt inslag i landskapet. Ledningen ligger inom 
riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och strandskyddsområde 
samt passar strax intill naturreservat och Natura 2000-områden, vilket även 
framgår i remitterat material.   

 
Figur 3 ovan, ett skärmutklipp från kommunens kartbank, visar var skolor 
och förskolor är placerade (röda punkter). Den redovisar också 
avgränsningen av de detaljplaner och områdesbestämmelser (lila ytor) som 
är finns inom kommunen. 
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Med anledning av kort svarstid har ingen formell internremiss skickats till 

vare sig byggnadsförvaltningen eller Söderåsens miljöförbund.  

 

I remitterat material framgår det att projektering av ny ledning pågår samt att 

preliminära beräkningar av magnetfält utifrån antagen projektering indikerar 

att påverkan blir jämförbar med befintlig ledning. Kommunen utgår ifrån att 

Svenska kraftnät strävar efter att utforma och placera nya kraftledningar och 

elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas och 

därmed följer myndigheternas rekommenderade försiktighetsprincip. Bjuvs 

kommuns generella hållning för platser för stadigvarande vistelse är att 

strålningen från kraftledning eller andra elektriska anläggningar inte ska 

överstiga 0,4 mikrotesla. 

 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
Energimarknadsinspektionen. 

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Energimarknadsinspektionen. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Energimarknadsinspektionen 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 72 Dnr 2021-00051  

Svar till revisionen: granskning av 
detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Revisorerna önskar svar av kommunstyrelsen på ett antal frågor som ställs 

utifrån den granskning som genomförts av detaljplaneprocessen. 

Revisionen önskar ursprungligen kommunstyrelsens svar senast den 2021-

04-07 men datumen är framflyttad till 2021-04-15. 

 

Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 

granskat om byggnadsnämnden och kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig 

styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Samt 

om kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar för övergripande ledning och 

samordning av mark- oh bostadspolitiken i enlighet med reglemente. 

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden måste utveckla detaljplaneprocessen i syfte att 

säkerställa att planer tas fram i tillräcklig tid och omfattning för att uppnå 

fullmäktiges vision 2030.  

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig 

organisation för framtagandet av detaljplaner. Däremot bedömer revisorerna 

att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen visar att 

processen inte alltid följs. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen ska 

säkerställa att den uppsatta processen efterlevs samt att fastställa 

processbeskrivningen genom politiskt beslut.  

Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 

genom att fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras.  

 

Byggnadsnämnden bör därtill säkerställa att det finns en tillräcklig 

organisation för att ta fram detaljplaner. Detta med bakgrund av 

kommunens målsättning om befolkningsökning och tillväxt. För att följa upp 

och utveckla detaljplaneprocessen bedömer revisorerna även att 

byggnadsnämnden bör följa upp handläggningstiden då den i de två 

stickprovskontrollerna var ett halvt år längre än snittet för liknande 

kommuner. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

• Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.  

• Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att 

den efterlevs.  

• Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till 

personella resurser. 

 

 

Kommunstyrelsen svar: 

”Se till att en aktuell översiktsplan omgående tas fram och fastställs av 

kommunfullmäktige.”  

Arbetet med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan pågår och 

förvaltningen har avdelat en dedikerad resurs till arbetet med att upprätta en 

samrådshandling som kommunstyrelsen kan ställa ut för samråd under året. 

”Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 

efterlevs. ” 

Den samhällsbyggnadsprocess som används i dagsläget har formen av 

rutinbeskrivning och arbetssätt och beskriver övergripande vilken kvalitet 

som bör finnas på beslutsunderlag i olika skeden för att stödja den ordinarie 

beslutsprocessen med beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal, 

markanvisningsavtal mm. Processbeskrivningen har utgjort ett bra stöd för 

verksamheterna under en tid med flera organisationsförändringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen har som ambition 

att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och beskriva den i form av 

riktlinjer som kan beslutas i kommunstyrelsen. Dock bedöms arbetet med 

att upprätta riktlinjer som relativt tidskrävande och formalisering av rutinerna 

har fått stå tillbaka i prioritering för att istället beskriva och utveckla andra 

processer som bedömts mer angelägna för verksamheten.  

Kommunstyrelsens förvaltning säkerställer att processen efterlevs genom 

att tillse att det finns nödvändiga beslutsunderlag (förstudier mm) som 

underlag till beslut om planbesked och planuppdrag. 

”Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 

resurser.” 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns ett behov av en ökad 

förankring och diskussion mellan de förvaltningar som framförallt berörs av ett 

planärende och som har behov av att avdela resurser för att driva arbetet 

framåt. Det är förutom byggnadsförvaltningen framförallt tekniska förvaltningen 

som har uppgifter inom plan- och samhällsbyggnadsprocessen. Det finns ett 
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stort antal förändringsönskemål som kräver ny detaljplan, utöver 

bostadsförsörjningen, och det är av vikt att det råder samsyn mellan berörda 

nämnder och förvaltningar kring förväntningarna på när olika detaljplaner ska 

tas fram och finansiering av detta arbete.  

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet genom att regelbundet kalla till en 

”planeringsberedning” med företrädare för berörda nämnder och förvaltningar 

och där redogöra för status i pågående ärenden samt diskutera 

kommunstyrelsens förslag till prioritering av pågående planärenden.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-26 
Revisionen: granskningsrapport  
Revisionen: missiv 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget 
samt översända detta till revisionen.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.   

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 73 Dnr 2020-00312  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2020 

Sammanfattning 

Förslag till Årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun är framtaget.    
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-31 
Årsredovisning för Bjuvs kommun 2020 
Bilaga Investeringsprojekt  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

   
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 74 Dnr 2020-00314  

Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2020 
(exklusive arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2020 avseende kommunstyrelsens förvaltning visar ett 
överskott på 2,3 mnkr.  

Rapporten redovisar kommunstyrelsens ansvarsområde, urval av viktiga 
händelser under året, uppföljning av nämndens mål, personalredovisning 
samt ekonomisk uppföljning för 2020. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-29 
Årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta: 

Att godkänna årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning, samt 
överlämna rapport till kommunfullmäktige. 

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Att godkänna årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning, samt 
överlämna rapport till kommunfullmäktige. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 75 Dnr 2021-00143  

Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

Sammanfattning 

AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 2020. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Granskningsrapport 2020 lekmannarevisorer 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 76 Dnr 2021-00150  

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2020 

Sammanfattning 

Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 
2020. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2020 
Granskningsrapport och revisionsberättelse 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2020, 

samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.    

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs 
Stadsnät AB 2020, 

samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.    

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 77 Dnr 2021-00097  

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2020 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2020.      

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2020 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2021-02-16 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 78 Dnr 2021-00156  

Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2020 

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin 
ekonomi för året 2020.    

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-31 
Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2020 
 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Söderåsens miljöförbund.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att eftersom revisionsberättelse 
och granskningsrapport ännu inte inkommit till Bjuvs kommun överlämnar 
arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 79 Dnr 2021-00165  

Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2020 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 80 Dnr 2021-00161  

Årsredovisning för NSR (Nordvästra Skånes 
Renhållnings) AB 2020 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-30 
Årsredovisning 2020 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 81 Dnr 2021-00169  

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

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. För vård- och omsorgsnämndens reglemente tillkommer också 
att beslutet om att bolagisera stora delar av den verksamhet som idag utförs 
av vård- och omsorgsförvaltningen påverkar reglementets innehåll. Vård- 
och omsorgsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nytt 
reglemente. Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 
25 mars 2021, § 36, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget 
till reglemente med revideringen att nämnden inte ska benämnas som en 
myndighetsnämnd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente 
för Vård- och omsorgsnämnden inklusive nämndens förslag till revidering 
och har inget att erinra. Då nämnden kommer att ha en beställarfunktion 
gällande Omsorg i Bjuv AB föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
begreppet myndighetsnämnd stryks i 1 §. Ändringen är gulmarkerad i 
beslutsunderlagets förslag till reglemente.   

   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-03-30 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-25, § 36 
Förslag till nytt reglemente för Vård- och omsorgsnämnden (reviderat 2021-
03-30) 
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande reglemente 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 
  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden och att det ska 
gälla från och med 2021-05-01 då det nuvarande reglementet upphävs.  

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt reglemente för vård- 
och omsorgsnämnden och att det ska gälla från och med 2021-05-01 då det 
nuvarande reglementet upphävs.  
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 82 Dnr 2020-00461  

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB 
Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av den styrande 
majoriteten att se över vissa delar av de nuvarande ägardirektiven samt 
bolagsordningen för det kommunala aktiebolaget Bjuvsbostäder.  

Vad gäller ägardirektiven har särskild uppmärksamhet riktats åt de delar 
som handlar om målstyrning respektive bolagets roll i relation till 
kommunen. Utöver detta har ett stycke om allmänna handlingar och 
arkivering lagts till ägardirektiven och referenser till gällande regelverk har 
uppdaterats. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021. 
Arbetsutskottet beslutade föreslå revidering av en punkt i ägardirektivet som 
gällde ägarrepresentant. Denna revidering ingår i beslutsunderlaget nu. Det 
som tillkommit sedan arbetsutskottets senaste prövning är ett ytterligare 
förslag till förändring av bolagsordningen.  

Förslaget på ny bolagsordning innefattar förändringar på två punkter. Den 
ena förändringen som föreslås är att suppleanterna i bolagets styrelse inte 
längre är personliga. Den andra förändringen är att antalet 
lekmannarevisorer föreslås få uppgå till maximalt sex stycken vilket 
motsvarar antalet revisorer i kommunen.   

   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-03-26 
Förslag på nya ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder, 2021-02-18,  
rev 2021-03-26 
Nuvarande ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder, 2017-04-27 
Förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2021-03-26  
Nuvarande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2019-06-19 
  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

- anta förslag på nya ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder samt 
översända dessa till bolaget för antagande på bolagsstämma, 

- anta förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

- anta förslag på nya ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder samt 
översända dessa till bolaget för antagande på bolagsstämma, 

- anta förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 83 Dnr 2021-00160  

Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuv kommun  

Sammanfattning 

Varje kommun måste anta en föreskrift om eldningsförbud och kungöra 
eldningsförbudet i kommunen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 
ingen föreskriftsrätt varken i sina medlemskommuner eller andra kommuner 
i Skåne nordväst.    

Föreskrifterna om eldningsförbud baseras på Räddningstjänsten Skåne 
Nordvästs brandriskprognoser och beskriver omfattningen av 
eldningsförbudet i Bjuv kommun vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk) och 5 
(mycket stor brandrisk) respektive 5E (extremt stor brandrisk). Aktuell 
brandriskprognos publiceras på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs 
hemsida.   

     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-29 
Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun.   

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs 
kommun.   

      
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33 (33) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 84 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Bjuvs kommun låg föregående vecka lägst i Familjen Helsingborg då det 
gäller smittspridning. 
 
 
 
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här: 
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ 
 
 
Samlad information om vad som gäller just nu finns på krisinformation.se: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-
coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu 
 
Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige och det 
totala antalet vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje 
vecka: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/ 

      
     
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet      
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