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§ 40 Dnr 2021-00139  

Utökat borgensåtagande för Sydvatten AB  

Sammanfattning 

Sydvattens AB:s styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens 
bolagsstämma 2021 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en 
konsekvens av den tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar 
för 3 miljarder kronor. Senast ett beslut togs om utökad borgensram var 
2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den nu föreslagna 
borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande totalaborgensram uppgår till 2 536 miljoner kronor. Efter 
beslutad utökning kommer den nya totala borgensramen att uppgå till 3 100 
miljoner kronor. 

För Bjuvs kommun innebär det utökade borgensåtagandet en ökning med 
10.000.000 kr (10 miljoner kronor från 44.000.000 kr till 54.000.000 kr (44 
miljoner kronor till 54 miljoner kronor).   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-11 
Skrivelse om borgensram för lån till Sydvatten AB 
Bilaga delägarnas borgensåtaganden 2021-2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB  

 

Ärendet 

Sydvatten AB står inför ett antal större investeringar de kommande åren i 
enlighet med bolagets antagna långtidsplan. En av de större investeringarna 
är kopplade till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket som togs i 
drift 1948. 

Investeringar kommer också att göras för att upprätta en solcellspark och för 
att öka distributionskapaciteten.  

Utförlig information finns i bilagd skrivelse från Sydvatten AB. 

För att följa reglerna i konsortialavtalet behöver varje delägare fatta beslut 
om borgensåtagande. Bjuvs kommun har 1,76% av bolagets totala antal 
aktier och röster. 

Enligt konsortialavtalets § 7 gäller följande avseende borgensåtagande: 
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… Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman 
har fattat beslut att begära i enlighet med denna punkt. Varje nytt 
borgensåtagande skall fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till 
delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska 
fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av 
delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av 
bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För 
undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Borgensavgift utgår med samma procentsats (0,25%) som gäller för 
delägarkommunernas nuvarande borgensram. 

Ytterligare information i ärendet återfinns i ärendets bilagor. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
54.000.000 kr (54 miljoner kronor), jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.   

      

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-24, § 55 

      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 54.000.000 kr (54 miljoner kronor), jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.   

      
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Utökat borgensåtagande för Sydvatten AB  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sydvattens AB:s styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens 
bolagsstämma 2021 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en 
konsekvens av den tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar 
för 3 miljarder kronor. Senast ett beslut togs om utökad borgensram var 
2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den nu föreslagna 
borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande totalaborgensram uppgår till 2 536 miljoner kronor. Efter 
beslutad utökning kommer den nya totala borgensramen att uppgå till 3 100 
miljoner kronor. 

För Bjuvs kommun innebär det utökade borgensåtagandet en ökning med 
10.000.000 kr (10 miljoner kronor från 44.000.000 kr till 54.000.000 kr (44 
miljoner kronor till 54 miljoner kronor).   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-11 
Skrivelse om borgensram för lån till Sydvatten AB 
Bilaga delägarnas borgensåtaganden 2021-2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB  

 

Ärendet 

Sydvatten AB står inför ett antal större investeringar de kommande åren i 
enlighet med bolagets antagna långtidsplan. En av de större investeringarna 
är kopplade till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket som togs i 
drift 1948. 

Investeringar kommer också att göras för att upprätta en solcellspark och för 
att öka distributionskapaciteten.  

Utförlig information finns i bilagd skrivelse från Sydvatten AB. 

För att följa reglerna i konsortialavtalet behöver varje delägare fatta beslut 
om borgensåtagande. Bjuvs kommun har 1,76% av bolagets totala antal 
aktier och röster. 

Enligt konsortialavtalets § 7 gäller följande avseende borgensåtagande: 

… Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman 
har fattat beslut att begära i enlighet med denna punkt. Varje nytt 
borgensåtagande skall fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till 
delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 
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…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska 
fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av 
delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av 
bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För 
undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Borgensavgift utgår med samma procentsats (0,25%) som gäller för 
delägarkommunernas nuvarande borgensram. 

Ytterligare information i ärendet återfinns i ärendets bilagor. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 54.000.000 kr (54 miljoner kronor), jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Sydvatten AB 
Ekonomichef 
Diariet 



  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESS  TFN    ORG.NR         POSTGIRO 53 51 93-7 

Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö 010-515 10 00         556100-9837         BANKGIRO 400-6722 

 
     
   
 

     Diarienr Datum 
 SV/2020/0078-1 2020-03-30 

 
 Vår referens Sidnr  
 Lars Rosén 1 (4) 
 Ekonomi- och finanschef 
  

Till  
Sydvattens delägarkommuner 

       
       
       
       
 
 
Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
 
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021 
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan 
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med 
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027.  
 
Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att 
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en 
total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att fördelas proport-
ionerligt efter respektive kommuns ägarandel.  
 
Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder vitas 
så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram.    
 

Borgensåtagande och bolagsstämma 

Enligt konsortialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande:  
 
…. Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enlighet med denna punkt… 
 
… Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet…. 
 
…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 
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Investeringar 
 
Budget 2020 och flerårsplan 2021–2029 antogs av Sydvattens styrelse 31oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, 
redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras 
under perioden. 
 

 
 
 
 
En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vomb-
verket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som 
kommer att öka kapaciteten med 500 l/s. Utgående vatten förses med UV-anläggning 
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinve-
steringar i verkets äldre anläggningsdelar. 
 
Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en 
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av 
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige.  
 
För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreser-
voaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reser-
voarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även 
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar.  
 
Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till 
Sydvattens distributionsnät. 
 
Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre 
sikt är att möjliggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vomb-
verket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid 
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt 
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en 
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och 
byggnationen förväntas påbörjas 2027 och utgör sedan majoriteten av investerings-
volymen resterande år av planperioden.  
 
De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020–2029 beräknas den genomsnittliga årliga 
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor 
per år. 
 
 
Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras: 

 
 
 
Självfinansieringsgrad 
 
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finan-
sieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslut-
ningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anlägg-
ningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår själv-
finansieringsgraden till 46 %. 
 
 
Borgensram och borgensavgift 
 
Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027 
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas.  
 
Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med 
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå.   
 
 

Investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Totalt 266 685 581 641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224 499 082
Förbehanding Vombverket 225 000 225 000
UV-anläggning Vombverket 24 836 43 984 57 736
Råvattenledning Stehag-Vomb 6 000 10 000 33 000 150 000 175 000 175 000
Vomb tredje ledning 5 000 157 000 46 000
Reservoar Ugglarp 2 070 24 000 23 587
Kapacitet produktionslinje Vombverket 35 871 80 400 80 424
Råvatten Stehag-Riverket 2 500 4 000 80 000 83 000
Bjuv - Ängelholm ledning 200 97 258 95 215
Övriga samhällsekonomiskt lönsamma 102 987 46 150 46 427 56 384 32 000 31 000 19 000 11 000 11 000 57 486
Båstad, ledning 9 200 61 600 9 700
Svedala-Skurup ledning 500 4 500 25 000 5 000
Solcellspark 15 000 45 000
Övriga företagekonomiskt lönsamma 30 242 21 369 17 650 10 250 10 800 800 800 800 800 10 300
Tvingande 3 228 4 146 38 053
Underhållsinvesteringar 52 551 38 734 29 784 23 784 25 156 26 657 26 156 26 156 25 424 31 296
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Nuvarande borgensåtagande 
 
Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens 
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel 
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare 
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa del-
ägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig 
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i 
aktiekapitalet.  
 
 
Beredning 
 
Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse 
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21 
februari 2020. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

 

 
Ilmar Reepalu  Jörgen Johansson 
Styrelseordförande  VD 
    
 
 
Bilaga: 
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027 
- Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 



Delägarnas Borgensåtaganden    2021-2027

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel

Delägare Ägarandel Borgens- Behov nya lån Summa Nuvarande Ökning Ny borgensram
efter åtagande 2021-2028 borgens- borgensram borgensram

nyemission 2019** 1 060 Mkr åtagane 2020
2018-06-01 2027

Bjuv 1,73% 34 535 800 18 338 000 52 873 800 44 000 000 10 000 000 54 000 000

Burlöv 1,91% 38 087 200 20 246 000 58 333 200 48 000 000 11 000 000 59 000 000

Båstad* 1,54% 9 702 000 16 324 000 26 026 000 38 000 000 10 000 000 48 000 000

Eslöv 3,69% 73 609 500 39 114 000 112 723 500 94 000 000 20 000 000 114 000 000

Helsingborg 15,08% 300 751 600 159 848 000 460 599 600 383 000 000 84 000 000 467 000 000

Höganäs 2,89% 57 556 900 30 634 000 88 190 900 73 000 000 17 000 000 90 000 000

Kävlinge 3,21% 64 004 800 34 026 000 98 030 800 81 000 000 18 000 000 99 000 000

Landskrona 4,85% 96 764 900 51 410 000 148 174 900 123 000 000 27 000 000 150 000 000

Lomma 2,30% 45 781 900 24 380 000 70 161 900 58 000 000 13 000 000 71 000 000

Lund 12,67% 252 665 100 134 302 000 386 967 100 322 000 000 71 000 000 393 000 000

Malmö 33,53% 668 530 500 355 418 000 1 023 948 500 851 000 000 188 000 000 1 039 000 000

Skurup 1,73% 34 267 200 18 338 000 52 605 200 43 000 000 11 000 000 54 000 000

Staffanstorp 2,54% 50 651 400 26 924 000 77 575 400 64 000 000 15 000 000 79 000 000

Svalöv 1,61% 32 168 200 17 066 000 49 234 200 41 000 000 9 000 000 50 000 000

Svedala 2,31% 46 247 800 24 486 000 70 733 800 59 000 000 13 000 000 72 000 000

Vellinge 3,93% 78 344 700 41 658 000 120 002 700 100 000 000 22 000 000 122 000 000

Ängelholm 4,48% 89 330 500 47 488 000 136 818 500 114 000 000 25 000 000 139 000 000

Summa 100% 1 973 000 000 1 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000 564 000 000 3 100 000 000

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller
**I summan ingår lånelöfte om 100 miljoner.
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§ 41 Dnr 2021-00044  

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik 

Sammanfattning 

Kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg lyfter i detta dokument fram 

de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi tillsammans driver 

regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i 

Greater Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs 

strukturplan samt underlag framtagna genom Familjen Helsingborgs 

samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna 

revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och 

regionala planer och trafikförsörjningsprogram.  

Varje medlemskommun kommer godkänna underlaget i sitt respektive 

kommunfullmäktige. Under upprättandet av underlaget har materialet 

presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt beretts i Familjen 

Helsingborgs styrelse. 

  

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-08 
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
daterad 2021-01-14 
  

Ärendet 

Tågtrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem konkreta 

satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta 

framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med 

kollektivtrafiken. 

 Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024 

 Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare 

tågförbindelse längs Skånebanan 

 Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan 

 Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på 

samtliga stationer 
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 Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3) 

 
Tågtrafik 

 

Busstrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg konkreta satsningar 

avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart 

transportsystem. De bidrar dessutom till att uppnå det regionala målet om 

en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga 

åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras 

snarast alternativt tas upp i nästa regionala trafikförsörjningsprogram. 

 Genomförande av regionalt superbusskoncept 

 ”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största 

regionbusslinjerna 

 Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219 

 Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse 

 Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse 

 Örkelljunga-Lund, bussförbindelse 

 Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse 

 Jonstorp-Helsingborg, direktbuss 

 Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering 
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Busstrafik 

 

Cykel 

Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att 

uppnå säkra och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt 

attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande nät av cykelleder 

för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och 

behoven för att färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala 

cykelvägsplanen samt till kommunernas egna cykelplaner. De utpekade 

näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala 

cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för 

kommunerna att arbeta vidare med tillsammans med Region Skåne och 

Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till angränsande 

kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt 

dess planerade åtgärder och brister redovisas i kartan. 
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Cykelinfrastruktur 

 

Samverkan  

Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner 

tagit fram de prioriteringar vi tillsammans driver regionalt, nationellt och 

internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och 

kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte 

att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 

trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar 

arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att:  

 Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i 

våra översiktsplaner.  

 Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.  

 Planera tät bebyggelse vid stationer.  

 Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett 

hela resan-perspektiv.  

 Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge.  

 Tillgänglighetsanpassa hållplatser.  

 Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.  

 

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de 

bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen 

Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona 

Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 

   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-24, § 54 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 

   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
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Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg lyfter i detta dokument fram 

de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi tillsammans driver 

regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i 

Greater Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs 

strukturplan samt underlag framtagna genom Familjen Helsingborgs 

samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna 

revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och 

regionala planer och trafikförsörjningsprogram.  

Varje medlemskommun kommer godkänna underlaget i sitt respektive 

kommunfullmäktige. Under upprättandet av underlaget har materialet 

presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt beretts i Familjen 

Helsingborgs styrelse. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-08 
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
daterad 2021-01-14 
  

 

Ärendet 

Tågtrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem konkreta 

satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta 

framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med 

kollektivtrafiken. 

 Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024 

 Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare 

tågförbindelse längs Skånebanan 

 Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan 

 Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på 

samtliga stationer 

 Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3) 
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Tågtrafik 

 

Busstrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg konkreta satsningar 

avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart 

transportsystem. De bidrar dessutom till att uppnå det regionala målet om 

en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga 

åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras 

snarast alternativt tas upp i nästa regionala trafikförsörjningsprogram. 

 Genomförande av regionalt superbusskoncept 

 ”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största 

regionbusslinjerna 

 Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219 

 Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse 

 Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse 

 Örkelljunga-Lund, bussförbindelse 

 Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse 

 Jonstorp-Helsingborg, direktbuss 

 Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering 
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Busstrafik 

 

Cykel 

Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att 

uppnå säkra och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt 

attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande nät av cykelleder 

för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och 

behoven för att färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala 

cykelvägsplanen samt till kommunernas egna cykelplaner. De utpekade 

näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala 

cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för 

kommunerna att arbeta vidare med tillsammans med Region Skåne och 

Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till angränsande 

kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt 

dess planerade åtgärder och brister redovisas i kartan. 
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Cykelinfrastruktur 

 

Samverkan  

Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner 

tagit fram de prioriteringar vi tillsammans driver regionalt, nationellt och 

internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och 

kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte 

att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 

trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar 

arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att:  

 Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i 

våra översiktsplaner.  

 Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.  

 Planera tät bebyggelse vid stationer.  

 Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett 

hela resan-perspektiv.  

 Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge.  

 Tillgänglighetsanpassa hållplatser.  

 Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.  

 

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de 

bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. 

Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen 

Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona 

Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Familjen Helsingborg, simon.randahl@helsingborg.se 
Planeringschef 
Diariet 

 

mailto:simon.randahl@helsingborg.se


                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 



 
Inkom till sekretariatet för Familjen Helsingborg 201208 
 
På grund av omflyttning av ärenden under styrelsemötet blev ärendet om prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik §10. 
 
 
 
 
4 december 2020 

 
Reservation i punkt 11 om prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
Vi reserverar oss mot den ensidiga prioriteringen av en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. 

Bakgrunden är  HH-projektets brister i kapacitetspåverkan på järnvägsnätet, på godshantering i såväl 

väg- och järnvägsnätet och restidsvinster för persontrafik på järnväg. Vi anser att frågan om en ny fast 

förbindelse ska utredas enligt fyrstegsprincipen där samtliga alternativ som kan säkra en väsentlig 

kapacitetsförstärkning av järnvägsnätet, bidra till redundans och bidra till en större 

arbetsmarknadsregion måste undersökas. 
Övriga delar i materialet står vi bakom.  

 

Torkild Strandberg  

Kommunstyrelsens ordförande Landskrona 

 

Teddy Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svalöv 
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Inledning 
Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av 

Öresundsregionen med förbindelser till Stockholm, 

Danmark och Norge. Vi är 360 000 invånare fördelat på 

11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. 

Europavägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen 

Helsingborg och utgör tillsammans med Västkustbanan, 

Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan stommen i vårt 

transportsystem. Helsingborgs hamn är en av Sveriges 

största hamnar och betydande hamnverksamhet finns 

även i Landskrona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg 

airport säkerställer god tillgänglighet till Stockholm och 

andra regioner. Med våra nationella och internationella 

kopplingar är vi en viktig del i Greater Copenhagen där vi 

genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra 

Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta 

för regionens 4,3 miljoner invånare. 

Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för oss som för övriga delar av Europa. För att möta 

utmaningarna krävs god planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som finns idag måste 

underhållas, förstärkas samt inte minst användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor del även 

utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs också nya investeringar och satsningar. 

Vi i Familjen Helsingborg lyfter här fram de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi 

tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater 

Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna 

genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna 

revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 

trafikförsörjningsprogram.  

Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborgs 

strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt 

bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig 

satsning på transportinfrastruktur samt investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för 

en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden. 
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Nationell plan 2018-2029 
I gällande nationell plan för transportsystemet perioden 2018-2029 pekas fem objekt ut inom Familjen 

Helsingborgs geografiska område. Dessa fem objekt är planerade samt helt eller delvis finansierade inom 

ramen för nationell plan åren 2018-2029. Det är av största vikt för Familjen Helsingborg, Skåne och södra 

Sverige att dessa fem objekt finansieras och genomförs inom nästa period för nationell plan för 

transportsystemet.  

 

Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm-Maria   

Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart senast december år 2023. 

 

Västkustbanan, dubbelspår Maria-Helsingborg C 

Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Maria station och Helsingborg C 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2027. 

 

Söderåsbanan, persontrafik Åstorp-Malmö 

Vårt mål: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt avsiktsförklaring gällande trafikering 

mellan berörda parter med trafikstart senast december år 2021. 

 

Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm 

Vårt mål: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt 

gällande nationell plan för transportsystemet med färdigställande senast december år 2022. 

 

Skånebanan, partiellt dubbelspår Klippan-Hyllstofta 

Vårt mål: Att utbyggnad av partiellt dubbelspår för Skånebanan mellan Klippan och Hyllstofta genomförs 

enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2024 och färdigställande senast  

år 2027. 

 

Figur 1 - Objekt i nationell plan 2018-2029 
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Järnvägsinfrastruktur 
Utöver de fem järnvägsobjekten som är utpekade i nationell plan för transportsystemet prioriterar 

Familjen Helsingborg ett antal andra järnvägsobjekt. Dessa objekt är avgörande för att säkerställa dagens 

behov samt för att möta framtidens utmaningar avseende efterfrågan på kapacitet, robusthet och 

minskade restider för kollektivtrafiken och godstrafiken.  

 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 

Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad 

och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen 

öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt 

och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på 

arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar 

kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20. 

Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet 

samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med 

målsättning om färdigställande senast år 2030. 

   

Västkustbanan, 250 km/h Oslo-Köpenhamn 

Varför: Fullt utbyggt järnvägssystem för 250 km/h i stråket Oslo-Köpenhamn, längs Västkustbanan, 

bidrar starkt till Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. En viktig satsning för Familjen 

Helsingborgs tillgänglighet till Öresundsregionen och Göteborg samt Oslo.  

Vårt mål: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår och anpassning till 250 km/h och att 

sträckan Göteborg-Oslo fortsätter att rustas upp vilket möjliggör trafikering med nya snabba regionaltåg.  

 

Skånebanan, dubbelspår Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad 

Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och viktig för både gods- och 

persontransporter. För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängderna och persontransporterna 

på järnväg ökar är det av största vikt att Skånebanan på längre sikt byggs ut till dubbelspår. Ett dubbelspår 

innebär minskad restid genom att möjliggöra trafikering med snabba regionaltåg och därmed en möjlighet 

att koppla ihop arbetsmarknadsregionerna i nordvästra och nordöstra Skåne. Tillsammans med 

möjligheten att transportera mer gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt utveckling och 

tillväxt i hela Skåne.   

Vårt mål: Att Skånebanan etappvis förstärks med partiella dubbelspår på sträckan Helsingborg-

Hässleholm-Kristianstad genom utpekande i nationell plan för transportsystemet.  

 

Skånebanan, hastighetshöjning Kattarp-Åstorp 

Varför: En framtida trafikering med snabba regionaltåg längs Skånebanan på sträckan Helsingborg-

Hässleholm-Kristianstad binder samman nordvästra och nordöstra Skåne samt ökar tillgängligheten till 

framtida höghastighetståg via Hässleholm. För att uppnå attraktiva restider bör de snabba regionaltågen 

trafikera via Västkustbanan, när denna är fullt utbyggd, och Skånebanan Kattarp-Åstorp.  
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Vårt mål: Att en hastighetshöjning längs Skånebanan på sträckan Kattarp-Åstorp pekas ut i nationell plan 

för transportsystemet. 

 

Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm-Åstorp 

Varför: Pågatåglinjen Malmö-Åstorp, längs Söderåsbanan, startar i december 2021. En förlängning av 

Pågatågslinjen norrut till Ängelholm kan ge minst en kvarts snabbare restid än dagens busslinje vilket 

skapar mer attraktiva restider i flera intressanta relationer. Kommunerna längs Söderåsbanan får en 

snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut. För att 

Pågatåg Ängelholm-Åstorp inte ska komma i konflikt med godstågstrafiken krävs ett mötesspår mellan 

Ängelholm och Åstorp. 

Vårt mål: Att en utbyggnad av mötesspår på Söderåsbanan mellan Ängelholm och Åstorp pekas ut i 

nationell plan för transportsystemet. 

 

Stickspår Båstad station 

Varför: Pågatåglinjen norrut från Helsingborg, längs Västkustbanan, har i dagsläget Förslöv som 

ändstation för alla turer utom de enstaka turer som når Halmstad. Genom att anlägga ett stickspår norr 

om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka 

Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer att byta till Öresundståg i Båstad vilket 

ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska arbetsmarknadsregionen samt mellan 

arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten förbättras även för resenärer till och från 

Ängelholm Helsingborg airport. 

Vårt mål: Att en utbyggnad av stickspår norr om Båstad station pekas ut i nationell plan för 

transportsystemet.    

 

Kapacitetsåtgärder Ramlösa station  

Varför: Vid Ramlösa station möts tre järnvägar; Västkustbanan, Rååbanan och Skånebanan i plan. 

Tågtrafiken på alla banorna måste anpassas till varandra för att trafiken till/från Helsingborg ska kunna 

fungera. De flesta av tågen gör dessutom uppehåll på Ramlösa station. Detta påverkar kapaciteten i 

tågsystemet negativt. Störningskänsligheten är hög. Ramlösa station är en allt viktigare punkt i 

transportsystemet för byten till tåg från stads- och regionbussar, men också för biltrafik, cykeltrafik och 

fotgängare. Pendlarparkeringen byggs successivt ut och ny bebyggelse kopplas mot stationen. 

Vårt mål: En utbyggnad av fler plattformar och plattformsspår för resande vid Ramlösa station samt att 

planskildhet mellan Skånebanan och Västkustbanan pekas ut i nationell plan för transportsystemet. 

 

Kapacitetsåtgärder för Pågatåg i attraktiv och robust halvtimmestrafik 

Varför: Pågatågen som stannar på alla stationer utgör stommen i den regionala kollektivtrafiken. 

Satsningar på omfattande halvtimmestrafik på Pågatåglinjerna Helsingborg-Malmö-Trelleborg och Höör-

Malmö-Ystad visar mycket goda resultat. Robust halvtimmestrafik på samtliga Pågatågslinjer är en 

självklarhet för att uppnå uppsatta regionala mål om ökad andel hållbara resor samt minskad sårbarhet vid 

störningar.  
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Vårt mål: Att utbyggnad av kapacitetsåtgärderna nedan pekas ut i nationell plan för transportsystemet. 

 Söderåsbanan, mötesspår mellan Teckomatorp och Kävlinge. 

 Rååbanan, mötesspår i Marieholm. 

 Teckomatorp station, utbyggnad till fyra plattformsspår. 

 Plattformsutbyggnad till dubbel plattform i Perstorp, Gantofta, Vallåkra och Tågarp. 

 Plattformsförlängning till 250m i Barkåkra och Förslöv. 

 Stickspår Båstad station 

 

Spårväg Helsingborg-Höganäs (på lång sikt) 

Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med 

kapacitet att transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en förutsättning för att hantera 

framtidens efterfrågan på kollektivtrafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen 

Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling genom minskad 

trängsel, minskat buller samt färre luftföroreningar och vibrationer.  

Vårt mål: På sikt en utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsingborg-Höganäs. 

 

 

Figur 2 - Järnvägsinfrastruktur 
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Väginfrastruktur 
Vägtransportsektorn går mot en omställning till fossilfria transporter av både människor och gods. För att 

möta dagens och framtidens efterfrågan på trafiksäkerhet, kapacitet och robusthet för både kollektiva och 

individuella transporter prioriterar Familjen Helsingborg ett antal vägobjekt. Utöver dessa prioriteringar 

arbetar Familjen Helsingborgs kommuner aktivt med trimning och utveckling av viktiga stråk genom 

regionala transportinfrastrukturplanens potter för trafiksäkerhet och kollektivtrafik.  

 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 

Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad 

och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen 

öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt 

och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på 

arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar 

kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20. 

Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet 

samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med 

målsättning om färdigställande senast år 2030. 

 

Väg E6, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet 

Varför: Väg E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både 

Sverige och Norge. Väg E6 har en viktig roll för regional arbetspendling och trafiken har under de senaste 

15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 %. En stor 

andel är transittrafik som enbart använder väg E6 för vidare färd norrut i Sverige eller mot Norge. 

Sträckan Helsingborg-Malmö har ett strategiskt läge för lager- och logistikverksamhet och det har under 

de senaste tio åren skett många nyetableringar och utökningar. Ökad e-handel och en ökande globalisering 

kommer sannolikt förstärka denna trend. 

Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 på sträckan Helsingborg-Malmö ökas i 

enlighet med fyrstegsprincipen. 

 

Väg E6, trafikplats Ängelholm/Helsingborg airport 

Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden 

och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbetsmarknad. En ny trafikplats 

på väg E6/E20 med anslutning till flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjliggör 

effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från Helsingborg och övriga orter i Familjen 

Helsingborg. 

Vårt mål: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till Ängelholm Helsingborg Airport pekas 

ut i nationell plan för transportsystemet. 
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Väg 21 Klippan-Hyllstofta 

Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne och har idag god vägstandard 

med 2+1 körfält längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. Trafikverket har klassificerat väg 21 

som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor med bil. 

För att färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkert stråk med god framkomlighet, robusthet och 

trafiksäkerhet krävs 2+1 körfält längs den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta. Sträckan är 

utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. 

Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan-Hyllstofta enligt genomförd åtgärdsvalsstudie 

pekas ut i regional transportinfrastrukturplan alternativt genomförs inom ramen för nationellt bidrag för 

mötesseparering. 

 

Väg 109 Ekeby-Kågeröd 

Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i 

förlängningen av väg 109 från Helsingborg till Kågeröd stödjer flera funktioner i transportsystemet. En 

förbättrad vägförbindelse i stråket ger förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till 

kopplingspunkter mellan olika trafikslag som till exempel den nya stationen för Pågatåg på Söderåsbanan i 

Kågeröd. Det ger även möjlighet till överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik.  

  

Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd enligt genomförd åtgärdsvalsstudie 

pekas ut i regional transportinfrastrukturplan. 

 

Väg 111 Höganäs-Helsingborg 

Varför: Väg 111 förbinder Höganäs och Helsingborg samt orterna däremellan. Stråket ingår i det 

funktionellt prioriterade vägnätet och är mycket viktigt för arbetspendlingen som en av de starkaste 

pendlingsströmmarna i Skåne. Den stora mängden bilpendlare i rusningstrafik innebär att det i dagsläget 

uppstår flödestoppar under för- och eftermiddag, vilket i sin tur medför problem med framkomligheten 

för samtliga trafikantgrupper. Väg 111 är mellan Helsingborg och Höganäs ett utpekat stråk för Regionalt 

superbusskoncept. 

Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg 111 ökas i enlighet med fyrstegsprincipen 

samt att åtgärder för att uppnå regionala superbusskonceptets målstandard ska genomföras så snart som 

möjligt. 

 

Väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed 

Varför: Väg 13 utgör ett viktigt vägstråk mellan nordvästra Skåne och mellersta Skåne samtidigt som 

vägen är bitvis smal med många kurvor och anslutande vägar. Mellan Ängelholm och Klippan utgör väg 

13 en länk till och från väg E4 vilket bidrar till att området är attraktivt för verksamhetsetableringar. 

Genom Klippan är väg 13 samförlagd med väg 21 men tidigare utredningar visar på en möjlig sträckning 

från trafikplats Skåningstorp mot Ljungbyhed i en sträckning söder om Klippan. Området mellan Klippan 

och Ljungbyhed angränsar till Söderåsens fina rekreationsmiljöer vilket måste beaktas i utredningsskedet.  

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed senast år 2025. 
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Väg 17 Landskrona-Eslöv 

Varför: Väg 17 förbinder Eslöv och Landskrona. Stråket klassas av Trafikverket som funktionellt 

prioriterat vägnät för kollektivtrafik, godstrafik samt dagliga och långväga personresor med bil. Stråket har 

förutsättningar att fungera som en del av en extern ringlinje som avlastar Malmö/Lund från genomgående 

fordonstrafik. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. 

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 17 Landskrona-Eslöv senast år 2025. 

 

Väg 21/Skånebanan genom Perstorp 

Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne. Trafikverket har klassificerat 

väg 21 som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor 

med bil. Skånebanan är den viktigaste järnvägsförbindelsen i norra Skåne i öst-västlig riktning. Skånebanan 

binder samman arbetsmarknaderna i nordvästra och nordöstra Skåne och säkerställer god tillgänglighet 

inom Familjen Helsingborg.  

 

Både väg 21 och Skånebanan passerar genom de centrala delarna av Perstorp vilket innebär god 

tillgänglighet till orten Perstorp men även lokala barriäreffekter. För att underlätta fortsatt ortsutveckling 

behöver utmaningar och möjliga åtgärder studeras med fokus i och kring stationsområdet i centrala 

Perstorp.  

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 21 och Skånebanan genom Perstorp med fokus på 

stationsområdet senast år 2022. 

 

Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed 

Varför: Väg 108 utgör ett viktigt alternativ till väg E6 som nord-sydlig koppling mellan Trelleborg och 

Örkelljunga. Stråket kopplar samman tätorter och större verksamheter i östra delen av Familjen 

Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom vägen berörs av anslutande vägar och 

mindre samhällen. Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje i stråket Örkelljunga-

Perstorp-Ljungbyhed skapar nya pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg till Malmö, Lund och 

resten av Öresundsregionen. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-

2029. 

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 108, Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed senast år 

2023. 
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Figur 3 - Väginfrastruktur 
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Flygplats 
Ängelholm Helsingborg airport 

Varför: Ängelholm Helsingborg airport säkerställer Familjen Helsingborgs tillgänglighet till Stockholm, en 

resrelation som idag saknar konkurrenskraftiga alternativ. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans 

med flygbranschen har flygplatsen på sikt potential att erbjuda fossilfri tillgänglighet till Stockholm och 

andra regioner och internationella destinationer.  

Ängelholm Helsingborg airport skapar stark attraktionskraft för nyetableringar och rekryteringar inom 

Familjen Helsingborgs näringsliv. Dagliga avgångar till och från Stockholm möjliggör arbetspendling och 

affärsmässiga samarbeten samt tillgång till ytterligare destinationer via byte på Arlanda eller Bromma 

airport.  Flygplatsen är en nödvändighet för turism- och besöksnäringen i Familjen Helsingborg och är en 

förutsättning för fortsatt regional utveckling.  

Vårt mål: En flygplats som bär sina egna kostnader och erbjuder ett fossilfritt inrikesflyg till flera regioner 

och utvalda internationella destinationer.  
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Tågtrafik 
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till 

tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem 

konkreta satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta framtidens efterfrågan 

på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken. 

 

Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024 

Varför: Öresundståglinjen längs Västkusten har cirka 20 000 resande per vardag som berör sträckan 

Lund-Halmstad. Öresundstågslinjen trafikeras i grunden med timmestrafik på linjen Malmö-Helsingborg-

Halmstad-Göteborg. Därutöver körs uppåt två insatsturer per högtrafiktimme mellan Malmö och 

Helsingborg, samt en insatstur per högtrafiktimme mellan Halmstad och Göteborg. Utbyggnaden till 

dubbelspår på Västkustbanan Ängelholm-Maria gör det möjligt att utöka utbudet även på sträckan 

Helsingborg-Halmstad. 

Vårt mål: Att Öresundståglinjen Göteborg-Köpenhamn får halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast 

december 2024, när dubbelspåret på Västkustbanan sträckan Ängelholm-Maria är klart. 

 

Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare tågförbindelse längs Skånebanan 

Varför: Skånebanan mellan nordvästra och nordöstra Skåne trafikeras av en grundläggande Pågatåglinje, 

som har halvtimmestrafik i högtrafik. Pågatågen stannar på alla stationer längs sträckan och har som 

huvudsakliga syfte att ge alla berörda orter tillgänglighet med attraktiv tågtrafik. Det finns stor potential i 

att knyta ihop nordvästra och nordöstra Skåne med snabbare tågtrafik. Förutom en ökad tillgänglighet till 

fler arbetsmarknader är Hässleholm dessutom en bytespunkt för resor mot Stockholm, vars betydelse 

kommer att öka med en eventuell utbyggnad av höghastighetsjärnväg. 

Vårt mål: Att trafikering med snabba regionaltåg pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

och regional tågstrategi med trafikstart när Västkustbanan och Skånebanan har tillräcklig kapacitet och 

standard. 

 

Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan  

Varför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för persontrafik 2021 vilket ökar möjligheterna 

för hållbart resande i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av Söderåsbanans norra del, 

Ängelholm-Åstorp, för persontrafik ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad tillgänglighet, 

kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektivtrafiksystemet. Kommunerna längs Söderåsbanan får en 

snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut. 

Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp pekas ut i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin. 

 

Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på samtliga stationer 

Varför: Genom att anlägga ett stickspår norr om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga 

Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer 

att byta till Öresundståg i Båstad vilket ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska 
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arbetsmarknadsregionen samt mellan arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten 

förbättras även för resenärer till och från Ängelholm Helsingborg airport. 

En förutsättning för att få full utväxling av Pågatågslinjerna i Skåne är uppehåll på samtliga stationer och 

halvtimmestrafik. Vidare kan Pågatågslinjen till Båstad med fördel kopplas ihop med linjen Helsingborg-

Trelleborg till en genomgående linje Båstad-Trelleborg, vilket ger resenärer från stationerna norr om 

Helsingborg möjligheter att resa utan byte mot Malmö, Lund och Landskrona.  

Vårt mål: Att en Pågatågslinje mellan Båstad och Trellegborg med halvtimmestrafik och uppehåll på 

samtliga stationer pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin. 

 

Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3) 

Varför: Skånetrafiken avser att köpa in nya tåg för att sätta in på sträckan Köpenhamn-Malmö-

Helsingborg. Konceptet kallas System 3 och är planerat att trafikera stationerna Landskrona, Ramlösa och 

Helsingborg C. Ambitionen är att System 3 får halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar, 

samt i timmestrafik övrig tid. System 3 sätts igång tidigast år 2023 med slutstation Helsingborg. För att nå 

uppsatta mål i kollektivtrafiksystemet är det är viktigt att System 3, när det är möjligt, förlängs till Maria 

station för att ytterligare öka tillgängligheten till attraktiv och hållbar kollektivtrafik för norra Helsingborg 

och Höganäs.  

Vårt mål: Att nytt tågkoncept (System 3) på sträckan Köpenhamn-Helsingborg förlängs till Maria station 

så snart detta är möjligt men senast när Västkustbanan sträckan Maria-Helsingborg C är utbyggd till 

dubbelspår. 

 

 

Figur 4 - Tågtrafik 
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Busstrafik 
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till 

tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg 

konkreta satsningar avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft 

för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. De bidrar dessutom till att 

uppnå det regionala målet om en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga 

åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras snarast alternativt tas upp i nästa 

regionala trafikförsörjningsprogram. 

 

Genomförande av regionalt superbusskoncept 

Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser 

men är trots det två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt superbusskoncept med 

ökad kapacitet och framkomlighet är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrenskraftigt 

alternativ till bilen i dessa stråk.  

Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt 

på sträckan Helsingborg-Höganäs senast år 2022. 

 

”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största regionbusslinjerna 

Varför: På Själland har en satsning på ett regionalt linjenät, ”R-net”, med fyra tåglinjer och tio regionala 

busslinjer, som förbinder större orter, lett till ökat kollektivt resande. Det är möjligt att uppnå ett ”R-nät” i 

Familjen Helsingborg också, med Pågatåglinjer och regionbusslinjer som kör taktfast med ordentliga 

öppettider. För busslinjerna är det viktigt med tydliga linjedragningar och god framkomlighet samt minst 

halvtimmestrafik och för vissa linjer kvartstrafik.  

För att bidra till målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken bör alla regionbusslinjer som har 

minst 200 000 resande per år få ett ökat turutbud. I Familjen Helsingborg innebär detta att 14 

regionbusslinjer har förutsättningar för ökat turutbud varav nio linjer tillsammans med Pågatågstrafiken 

kan utgöra ett nordvästskånskt R-nät.  

Vårt mål: Ett ökat turutbud på de 14 största regionbusslinjerna i Familjen Helsingborg varav nio av dessa 

bör ingå i ett taktfast R-nät tillsammans med Pågatågstrafiken.  

 

Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219 

Varför: Den övergripande inriktningen är att Skånes kollektivtrafik ska bli klimatneutral. Inriktningen är 

att all tågtrafik ska köras med förnybar el märkt med Bra Miljöval. Regionbusstrafiken ska drivas med 

förnybar el märkt med Bra Miljöval, med biogas eller med vätgas.  

Linje 219, Helsingborg-Rydebäck, är Familjen Helsingborgs tredje största regionbusslinje och har en 

karaktär som liknar en stadsbuss. Linje 219 har en hög beläggning och trafikerar ett attraktivt stråk vilket 

innebär potential för hög energieffektivitet vid elektrifiering.  

Vårt mål: Att linje 219, Helsingborg-Rydebäck, blir Skånes första eldrivna Regionbusslinje, som ett steg 

mot att uppnå målet om minskade klimatutsläpp. Bör genomföras redan år 2022, i samband med förnyat 
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trafikavtal.  

 

Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse 

Varför: Restiden på 45 minuter med regionbuss 225 mellan Ängelholm och Höganäs är inte ett attraktivt 

alternativ till bilen mellan de två kommunerna. En snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och 

Höganäs utmed väg 112 kan reducera restiden till under 30 minuter samtidigt som befintlig linje 225 

säkerställer tillgängligheten för de mindre orterna i stråket. En snabb regionbuss ger förutsättningar för 

ökat kollektivt resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer.   

Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare linjesträckning i stråket Ängelholm-

Höganäs pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som komplement till dagens linje 225.  

 

Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse 

Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängelholm Helsingborg Airport eftersom utbudet 

med kollektivtrafik är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och norra Skånes tillgänglighet 

till flygplatsen med kollektivtrafik krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station.  

Vårt mål: Att en bussförbindelse från Ängelholm eller Barkåkra station till Ängelholm Helsingborg 

Airport införs snarast. 

 

Örkelljunga-Lund, bussförbindelse 

Varför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett 

starkt kollektivtrafikstråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för spårtrafik. 

Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar 

till nya pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik. 

Vårt mål: Att en regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

 

Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse 

Varför: Skånes Fagerhult och Åsljunga är bland de tätorter som har sämst tillgänglighet till Helsingborg då 

resande i dessa relationer tvingas till ett byte i Örkelljunga. SkåneExpressen 10 gick tidigare genomgående 

Helsingborg-Markaryd, men delades upp när dubbeldäckare introducerades. SkåneExpressen 10 samt linje 

521 Örkelljunga-Markaryd har båda ineffektiva omloppstider. Genom att slå ihop linjerna rakt av, utan 

andra åtgärder, minskar restiden och tillgängligheten ökar i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.  

Vårt mål: Att regionbusslinje 521 slås ihop med SkåneExpressen 10 så snart det är möjligt.  

  

Jonstorp-Helsingborg, direktbuss 

Varför: Dagens bussförbindelser mellan Jonstorp och Helsingborg inbegriper byte i Höganäs till linje 220 

eller 221 och i vissa reserelationer i Hjälmshult till stadsbuss 3. Bussen är idag inget konkurrenskraftigt 

alternativ till bilen. Samtidigt står arbetspendlingen från Jonstorp till Helsingborg för en betydande del av 

biltrafiken längs väg 1386. Genom införandet av en direktbuss skapas ett hållbart pendlingsalternativ från 

Jonstorp samtidigt som en överföring av bilresor till kollektivtrafiken kan bidra positivt till boendemiljön i 
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orter som Mjöhult, Hjälmshult och Allerum. Beroende på linjedragningen inne i Helsingborg kan 

direktbussen också bli ett attraktivt alternativ för pendling från Hjälmshult och Allerum. Dessutom är väg 

111 mellan trafikplats Allerum och trafikplats Brohult hårt belastad. En direktbuss kan i viss mån bidra till 

avlastning. 

Vårt mål: Att en direktbuss mellan Jonstorp-Helsingborg pekas ut i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering 

Varför: Stråket Helsingborg-Bårslöv-Ekeby trafikeras idag av två regionbusslinjer. Båda linjerna körs idag i 

en slinga genom Ekeby. De båda linjerna har olika uppehållsbild och flera hållplatser ligger nära varandra. 

En översyn av trafikeringen i stråket har potential att leda till en effektivare, snabbare och tydligare 

trafikering till nytta för de ca 1500 dagliga resenärerna i stråket.   

Vårt mål: Att en översyn av trafikeringen Helsingborg-Båslöv-Ekeby leder till införande av en effektivare 

trafikering med potential att öka kollektivtrafikresandet i stråket.  

 

 

Figur 5 - Busstrafik 
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Cykel 
Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att uppnå säkra och gena 

cykelförbindelser mellan huvudorterna samt attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande 

nät av cykelleder för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och behoven för att 

färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala cykelvägsplanen samt till kommunernas egna 

cykelplaner. De utpekade näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala 

cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för kommunerna att arbeta vidare 

med tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till 

angränsande kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt dess planerade 

åtgärder och brister redovisas i kartan.  

 

 

Figur 6 - Cykelinfrastruktur 
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Samverkan 
Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner tagit fram de prioriteringar vi 

tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och 

kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till 

nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar 

arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att: 

 Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktsplaner. 

 Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge. 

 Planera tät bebyggelse vid stationer. 

 Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett hela resan-perspektiv. 

 Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge. 

 Tillgänglighetsanpassa hållplatser. 

 Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel. 

 

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för 

livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan 

skapar Familjen Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp 

Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. 
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§ 16 Dnr 2020-00494  

Måltidspolicy för Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 november 2020, § 145, att skicka förslaget till måltidspolicy på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2021-01-25 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16, § 128 (med bilaga) 
Tekniska nämnden 2020-12-17, § 110 (med bilagor) 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17, § 135 (med bilaga) 
Kommunstyrelsen, 2020-11-11, § 145 
  

Ärendet 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten. Policyn ska även utgöra underlag till dialog 
samt stöd i kostfrågor för samtliga förtroendevalda, medarbetare och 
verksamheter i Bjuvs kommun.  
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Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, § 145, att skicka 
förslaget till måltidspolicy på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden. Remissvaren har 
inkommit till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 16 december 2020, § 128, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Tekniska nämnden beslutade vid 
sammanträde den 17 december, § 110, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 17 december, § 135, att godkänna 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun med tilläggsyrkandena att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024 och att 
avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, hur 
stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Av remissvaren framgår att alla tre nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i måltidspolicyn. Vård- och omsorgsnämnden anser dock att 
inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel ska uppgå till 67 %. Vidare 
efterfrågar Vård- och omsorgsnämnden hur stor andel av kosten som idag 
är växtbaserad, hur stor andel den ska vara samt att skillnaden mellan vård- 
och omsorgsverksamhet och barn- och utbildningsverksamhet ska vara 
tydlig.  
 
När det gäller inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel anges i 
förslaget till måltidspolicy att den ska uppgå till 50 % år 2024. Även om det 
är eftersträvansvärt att en ännu högre andel av livsmedlen ska vara 
lokalproducerade bedöms 50 % vara ett rimligt mål att uppnå 2024. Om det 
skulle visa sig att målet uppnås tidigare kan målet om lokalproducerade 
livsmedel i policyn revideras och höjas. 
 
När det gäller hur stor andel av maten som är växtbaserad har 
kommunstyrelsens förvaltning inhämtat upplysningar från kostenheten. 
Svaret från kostenheten är att en gång per vecka serveras enbart vegetarisk 
mat i skollunchen (ej förskolan). Det är då laktovegetarisk mat. Finns 
önskemål om helt växtbaserad kost vid skollunch (vegansk) finns möjlighet 
till det. Sett till skollunchen är 20 % av veckan växtbaserad. För 
äldreomsorgen gäller att animaliskt protein serveras alla dagar i veckan, 
vegetariska rätter erbjuds när så önskas.   
 
I policyn beskrivs kommunens ambitionsnivå. När policyn är beslutad ska 
riktlinjer för måltidsverksamheten antas. Riktlinjerna innehåller en betydligt   
högre detaljeringsgrad än policyn. I riktlinjerna kommer det att anges hur de 
olika måltidstyperna ska se ut och vad de ska innehålla beroende på om de 
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serveras i barn- och utbildningsverksamhet respektive i vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva 
nuvarande kostpolicy. 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att det i måltidspolicyn skrivs in: att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till 67% år 2024. 

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

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Nils Nilsson 
(C) yrkande. 

Anders Månsson (S) yrkar att avseende andel växtbaserad kost förtydliga 
hur stor andelen är idag, hur stor andelen ska vara, samt tydligheten i 
skillnad mellan Vård- och Omsorgsverksamheten och Barn- och 
Utbildningsverksamheten. 

Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) yrkande och bifall 
till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (D) yrkande och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att 
gälla från 1 april 2021 och att upphäva nuvarande kostpolicy. 
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Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 24 
 
 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att det i ”Policy för måltider och livsmedel” skrivs in att: 
att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel uppgår till 67% år 2024. 

Kalle Holm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Nils Nilsson (C) 
yrkande och bifall Till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M), Ulrika Thulin (S) och Christer 
Landin (S) yrkar bifall till Nis Nilssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta måltidspolicy 
för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva nuvarande 
kostpolicy. 
 
 

Reservation 

./. Nils Nilsson (C) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Hallqvist (S), Kenneth Bolinder (S) 
och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Måltidspolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. 
Förutom genomlysning av kostverksamhetens organisation, samverkan 
med köpande verksamheter och möjligheter till förbättringar, har 
utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs 
kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten.  
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för 
samtligaförtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun.  
 
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 januari 2021 

upphäva nuvarande kostpolicy från 2012. 

 Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kostenheten 
Diariet 
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1. Bakgrund 

 

 Mat är något vi alla kan relatera till och våra matvanor grundläggs redan i 

 unga år för att sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett 

 gott liv. En måltid är mer än maten på tallriken, det är en av dagens 

 höjdpunkter och ska engagera alla sinnen. Måltider både skapar och 

 väcker minnen.  

 Mat och måltider bör vara en naturlig del i barns, elevers och ungdomars 

 utveckling och utbildning, samt avgörande i ökat välbefinnande för 

 samtliga inom stöd och omsorg. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för 

 avkoppling och trevlig samvaro. 

 För att Bjuvs kommun ska erbjuda en hög och enhetlig kvalitet när de 

 gäller måltider, livsmedel och caféutbud, så har denna policy utarbetats 

 för att användas inom samtliga kök-/restaurang- och 

 serveringsverksamheter i kommunens förvaltningar. 

 Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö, inom 

 kommunens ekonomiska ramar samt vara en del av kommunens 

 miljöpolicy samt Vision 2030 - Var med och forma ett helt samhälle. 

2. Syfte 

 

 Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 

 styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra 

 och följa upp måltidsverksamheten.  

 Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 

 förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. 

 Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 

 samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt 

 utförare vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  

3. Måltidspolicy 

 

 I Bjuvs kommun vill vi erbjuda god mat i en resurseffektiv måltidsservice 

 som genomsyras av profession och hållbar kvalitet. Måltiden ska 

 kännetecknas av följande tre kvalitetsmål; 

Näring - innebär främjande av god folkhälsa och välbefinnande. De 

 nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets 

 riktlinjer ska utgöra grund för planering och servering av kommunens 

 måltider.  
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Närhet  -  innebär delaktighet och påverkan, samt regionala och  

 nationella livsmedel av hög kvalitet som sluttillagas i Bjuv, i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 Njutning  -  innebär smaklig måltid i en trivsam atmosfär samt ett trevligt 

 bemötande. 

Måltiden som helhet ska omfatta följande fem grundelement/aspekter 

 som tillsammans utgör en helhetsupplevelse för en måltid, som ska 

 tillfredsställa varje gäst på ett positivt sätt; 

• Maten - måltidskomposition, utseende, doft, smak 

• Rummet - ljus, ljud, rekvisita, färg, form  

• Mötet - mellan människor, gäst och personal  

• Produkten - mat och dryck, njutning, fest  

• Stämningen - en kombination av samtliga aspekter   

 

4. Måltidspolicyn innebär 

 

Gäst och kundfokus: 

 - Att måltiden ses som en integrerad del av verksamheten och bidrar till 

 förskolans och skolans läroplaner, samt stöd och omsorgens 

 måluppfyllelse.  

 - Att maten och måltidsmiljön är viktig då måltiden skapar förutsättningar 

 för trivsel, välbefinnande och en plats för det goda mötet.  

 God hälsa:    

Att måltiden ska serveras på ett sådant sätt att den bidrar till alla 

 målgruppers fysiska, psykiska och sociala utveckling.  

 - Att måltiden grundlägger och främjar goda matvanor och en god hälsa 

 för alla - barnen, eleverna, vuxna och äldre. 

 Hållbarhet: 

 - Att strävan ska vara att öka servering av växtbaserade rätter som 

 främjar både hälsan1 och en hållbar livsmedelskonsumtion.  

 - Att inköpsandel av lokalproducerade2 livsmedel uppgår till 50 % år 

 2024.  

  

                                            
1 Ref: Livsmedelsverkets råd från 2015-04-27, matvanor hållbara både för hälsa och miljö. 
2 Bjuv kommuns definition av lokalproducerade livsmedel innebär, i Sverige. 



4 
 

 - Att upphandling av livsmedel och råvaror ska ske enligt 

 upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Baskrav i angivna 

 kriterier ska utgöra lägsta nivå.  

 - Att samverka med andra aktörer och förvaltningar för bästa möjliga 

 användning av resurser. 

               ------------------------------------- 

5. Ansvar  

 

Kommunfullmäktige är politiskt ansvarig för måltidsverksamheten i Bjuvs 

 kommun. Kommunfullmäktige har dock delegerat ansvar och uppgifter 

för måltidsverksamheten till tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheten upprättas och 

löpande följs upp. Tekniska nämnden är även ansvarig 

livsmedelsföretagare vilket innebär ansvar för att alla stadier i 

produktions- bearbetnings- och produktionskedjan av livsmedel följer 

EU:s livsmedelslag (EG) nr 178/2002.  

Respektive nämnd/förvaltning ansvarar för att mål och policys för 

 måltider och livsmedel, är väl kända i berörda verksamheter. 

Måltider som serveras i förskolan och grundskolan är för varje individ 

 endast en del av dygnets näringsbehov och matintag. Ett delat ansvar 

 råder därför mellan förskola/skola och föräldrar/vårdnadshavare, för att 

 barn och elever ska få fullt energi- och näringsbehov tillgodosett varje 

dag. 

 

6. Uppföljning av måltidspolicyn 

 Måltidspolicyn ska integreras som en självklar del i kommunens årliga 

 kvalitetsuppföljning och utgör där tydlig profil i det hälsofrämjande 

 arbetet, som ansvariga nämnder omfattas och är en del av.  

 Tekniska nämnden ansvarar för att uppnådda resultat redovisas i 

 årsredovisningen. Beslut om revidering av måltidspolicyn tas i 

 kommunfullmäktige.  

 

Referenskällor till dokumentet: 
 * Vision Bjuv 2030 
 * Nordiska näringsrekommendationer, NNR. (Aktuell vetenskaplig forskning om mat och hälsa som ligger till 
grund för NNR, senaste utgåva från 2012) Mer information via livsmedelsverket.se 
 * FN:s Barnkonvention 
 * Hälso- och sjukvårdslagen 
 * ¹Ref: Livsmedelsverkets råd från 2015-04-27, matvanor hållbara för hälsa och miljö. 

 * Upphandlingsmyndigheten upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel 
 * Utkast från Kostenhet och Vård-Omsorg 

 * FiveAspectsMealModel, FAMM -Gustafsson et.al J Foodservice 2006;17:84-93, Örebro universitet 

 

http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel
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§ 145 Dnr 2020-00494  

Måltidspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. 
Förutom genomlysning av kostverksamhetens organisation, samverkan 
med köpande verksamheter och möjligheter till förbättringar, har 
utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs 
kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten.  
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för 
samtligaförtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun.  
 
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 januari 2021 

upphäva nuvarande kostpolicy från 2012. 

  

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att policyn skall gå på remiss till Barn och 
Utbildningsnämnden, Vård och Omsorgsnämnden samt Tekniska nämnden. 
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Nils Nilsson (C) yrkar också att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel 
uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024. 

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

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

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkanden och 
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 januari 2021 

upphäva nuvarande kostpolicy från 2012. 

 

Reservation 

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

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 195 
 
 

Yrkande 

Ordförande yrkar att förslag till måltidspolicy ska skickas på remiss till 
berörda nämnder (barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och tekniska nämnden) samt att svar ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast 2020-12-31. 

Urban Berglund (KD), Kenneth Bolinder (S), Claes Osslén (SD), Jörgen 
Johnsson (M), Zofia Svensson (M) samt Anne Li Ullerholm (SD) yrkar bifall 
till ordförandes yrkande. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandes 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till måltidspolicy ska skickas på remiss 
till berörda nämnder (barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden och tekniska nämnden) samt att svar ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast 2020-12-31. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 128 Dnr 2020-00259  

Remiss måltidsservice  

Sammanfattning 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. Förutom genomlysning av kostverksamhetens 
organisation, samverkan med köpande verksamheter och möjligheter till 
förbättringar, har utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad 
måltidspolicy för Bjuvs kommun. Policyn beskriver kommunens 
ambitionsnivå och ska fungera som ett styrande dokument och stöd i det 
dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och följa upp måltidsverksamheten. 
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. Policyn 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtliga 
medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden att skicka tillbaka 
ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran.    
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
Protokollsutdrag 2020-12-07 § 87 
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Yrkande 

Krister Nilsson (C) tilläggsyrkar: 

att andelen närproducerade livsmedel ökar från 50 % till 60 %.  

 

Pia Trollehjelm (SD) och Lars Hein (SD) yrkar avslag på Krister Nilssons 
yrkande.  

 

Stefan Svalö (S) yrkar:  

./. på en framställan till kommunstyrelsen om förlängd remisstid samt att vi på 
vårt kommande sammanträde inbjuder företrädare för kostenheten som kan 
bringa klarhet i frågeställningarna. För att uppfylla de föreslagna åtgärderna 
yrkar vi på återremiss av ärendet. 

 

Håkan Olsson yrkar bifall till Stefan Svalös (S) yrkande.  

 

Ajournering 

20:00 - 20:17 

 

Proposition  
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och om ärendet skall 
avgöras idag och finner att ärendet skall avgöras idag. 
 
Votering  
Votering begärs och ska genomföras. 
JA-röster avgörs idag  
NEJ-röster återremiss 
 
Omröstning 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan  

6 JA-röster 
6 NEJ-röster 

Utfall ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  

Ja: 7 
Nej: 6 

 

Proposition  
Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
avslagsyrkandet och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 
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Votering  
Votering begärs och ska genomföras. 
JA - bifall till avslagsyrkandet   
NEJ - bifall till tilläggsyrkandet 
 
Omröstning 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan  

6 JA-röster 
6 NEJ-röster 

Utfall ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  

Ja: 7 
Nej: 6 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran.    
 

 

 

./. Skriftlig reservation till förmån för eget yrkande samtliga S och C.  

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Mikael Kviding,  
mikael.kviding@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-30 
Referens 

BUN 2020-00259 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Remiss måltidsservice  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. Förutom genomlysning av kostverksamhetens 
organisation, samverkan med köpande verksamheter och möjligheter till 
förbättringar, har utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad 
måltidspolicy för Bjuvs kommun. Policyn beskriver kommunens 
ambitionsnivå och ska fungera som ett styrande dokument och stöd i det 
dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och följa upp måltidsverksamheten. 
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. Policyn 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtliga 
medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Beslut- 202000494-KS-§ 145 

 

 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan 
någon erinran.    

Madeleine Peyron  
Förvaltningschef 

Mikael Kviding 
Nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  



      Socialdemokraterna i Bjuvs kommun 
 

Bjuvs arbetarekommun                                      Organisationsnummer: 843000–7024                       
Billesholmsvägen 4 
267 40 Bjuv                                                         E-post:bjuv@socialdemokraterna.se  

 

 

 

Reservation gällande ärende 9 på Barn och Utbildningsnämndens sammanträde 20201216 

 

 

 

Vi kan konstatera att de föreslagna målen inte är mätbara och därmed ej heller 

uppföljningsbara. Vi kan vidare konstatera att livsmedelsverkets råd är drygt fem år gamla. 

 

Under punkten Hållbarhet står: 

 

Att strävan ska vara att öka servering av växtbaserade rätter som främjar både hälsan och en 

hållbar livsmedelskonsumtion. 

 

Vår fråga är från vilka nivåer ska ökningen ske, samt till vilka nivåer ska ökningen ske? 

 

 

Då ingen som var närvarande på dagens nämndsammanträde, varken tjänstemän, moderater 

eller Sverigedemokrater kunde svara på dessa frågor yrkar vi på en framställan till 

kommunstyrelsen om förlängd remisstid samt att vi på vårt kommande sammanträde inbjuder 

företrädare för kostenheten som kan bringa klarhet i frågeställningarna. Med anledning av 

dessa yrkandens behov av förutsättningar via en återremiss yrka vi därav på en sådan. 

 

 

Vi konstaterar att Moderater och Sverigedemokrater inte bryr sig om innehållet i den kost som 

serveras genom deras okunskap och ointresse i frågan och reserverar oss till förmån för eget 

yrkande. 

 

 

 

För den Socialdemokratiska gruppen samt Centern 

 

 

Stefan Svalö 

 

Ledamot Bun (S) 
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§ 110 Dnr 2020-00120  

Måltidspolicy Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. Förutom genomlysning av kostverksamhetens 
organisation, samverkan med köpande verksamheter och möjligheter till 
förbättringar, har utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad 
måltidspolicy för Bjuvs kommun. Policyn beskriver kommunens 
ambitionsnivå och ska fungera som ett styrande dokument och stöd i det 
dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och följa upp måltidsverksamheten. 
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. Policyn 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtliga 
medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   
   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17, Monica Siggelow 
Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Beslut- 202000494-KS-§ 145 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran. 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar att andelen lokalproducerad mat ändras  
från 50% till 60%. 
Bo Blixt (S), Håkan Olsson (S), Alf Nilsson (S) bifaller Krister Nilsson (C) 
förslag 
 
Bo Blixt (S) yrkar återremiss för att förlänga remisstiden. 
Alf Nilsson (S), Håkan Olsson (S) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till  
Bo Blixt (S) återremiss yrkande  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Bo Blixt 
(S) yrkande på återremiss och finner att tekniska nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
JA= Ärendet ska avgöras idag 
NEJ= Bo Blixt (S) yrkande på återremiss 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgå av voteringslistan 
5 JA-röster 
4 NEJ-röster 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Krister 
Nilsson (C) ändringsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Krister Nilsson (C) ändringsyrkande 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgå av voteringslistan 
5 JA-röster 
4 NEJ-röster 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att besluta att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran.    
 

Reservation 
Krister Nilsson (C), Alf Nilsson (S), Bo Blixt (S), Håkan Olsson (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 



 

 
 

 
 
Drift- och fastighetsavdelningen 
Monica Siggelow,  
monica.siggelow@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-17 
Referens 

TN 2020-00120 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. Förutom genomlysning av kostverksamhetens 
organisation, samverkan med köpande verksamheter och möjligheter till 
förbättringar, har utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad 
måltidspolicy för Bjuvs kommun. Policyn beskriver kommunens 
ambitionsnivå och ska fungera som ett styrande dokument och stöd i det 
dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och följa upp måltidsverksamheten. 
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. Policyn 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtliga 
medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17, Monica Siggelow 
Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Beslut- 202000494-KS-§ 145   

 

 

Tekniska förvaltningens förslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran.    

   

Monica Siggelow  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 135 Dnr 2020-00121  

Svar remiss-Måltidspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång.  
Förutom genomlysning av kostverksamhetens organisation, samverkan 
med köpande verksamheter och möjligheter till förbättringar, har 
utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs 
kommun.  
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten.  
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun.  
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-18  
KS § 145, daterad 20-11-11 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun 
Nuvarande Kostpolicy 2012 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen ingick i styrgruppen där utredningen av 
uppdatering av måltidspolicyn genomfördes. Förvaltningen anser att policyn 
är väl genomarbetad och ett stöd åt verksamheterna för att arbeta vidare 
med frågan om en god måltidsmiljö. Vidare anser förvaltningen att det är 
viktigt att mat och måltider grundas på kloka val för både hälsa och miljö, 
och är en del av kommunens miljöpolicy och Vision 2030-Vara med och 
forma ett helt samhälle. 
 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltning föreslår Vård -och omsorgsnämnden besluta 
godkänna Måltididspolicy för Bjuvs kommun. 
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Yrkar  
Maria Berglund (KD) yrkar att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel 
uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024. 
 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall. 
Inga Bakken (S) yrkar bifall 

 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Maria 
Berglunds (KD) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA=förvaltningens förslag 
NEJ=Maria Berglunds (KD) yrkande 
 

Omröstningsresultat 
JA=Anne Li Ullerholm (SD), Lisbeth Madsen (M), Caroline Johansson (SD) 
NEJ=Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
 
Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i  
JA=4 röster 
NEJ=3 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård -och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Måltidspolicyn för Bjuvs kommun.  
 

Reservation 
Maria Berglund (KD), Ulrika Thulin (S) och Inga Bakken (S) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande 
 

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07, § 79 
 

Tilläggsyrkarande  
Maria Berglund (KD) yrkar att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel 
uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024. 
 
Ulrika Thulin (S), Håkan Olsson (S), Kai Christiansen (S), Inga Bakken (S) 
Camilla Sjögren (C) yrkar bifall till tilläggsyrkandet 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Tilläggsyrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar 
-att avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, 
hur stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Maria Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Camilla Sjögren (C), Inga Bakken 
(S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 
 

Ajournering 
Ajournering 10.34 
Sammanträdet återupptas 10.38. 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottet förslag med Maria Berglunds (KD) och Håkan Olssons (S) 
tilläggsyrkande. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård -och omsorgsnämnden besluta att godkänna Måltididspolicy för Bjuvs 
kommun med tilläggsyrkanden: 
-att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar 
(67%) år 2024. 
-att avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, 
hur stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Jessica Alfredson,  
jessica.alfredson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-18 
Referens 

VON 2020-00121 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Svar remiss-Måltidspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång.  
Förutom genomlysning av kostverksamhetens organisation, samverkan 
med köpande verksamheter och möjligheter till förbättringar, har 
utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs 
kommun.  
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten.  
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun.  
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-18  
KS § 145, daterad 20-11-11 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun 
Nuvarande Kostpolicy 2012 

Ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen ingick i styrgruppen där utredningen av 
uppdatering av måltidspolicyn genomfördes. Förvaltningen anser att policyn 
är väl genomarbetad och ett stöd åt verksamheterna för att arbeta vidare 
med frågan om en god måltidsmiljö. Vidare anser förvaltningen att det är 
viktigt att mat och måltider grundas på kloka val för både hälsa och miljö, 
och är en del av kommunens miljöpolicy och Vision 2030-Vara med och 
forma ett helt samhälle. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltning föreslår Vård -och omsorgsnämnden besluta 
godkänna Måltididspolicy för Bjuvs kommun. 

 

 

Jessica Alfredson 
Förvaltningschef 
  



Bjuvs kommun 
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2020-11-18 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef  
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-01-25 
Referens 

KS 2020-00494 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Måltidspolicy för Bjuvs kommun  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 november 2020, § 145, att skicka förslaget till måltidspolicy på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2021-01-25 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16, § 128 (med bilaga) 
Tekniska nämnden 2020-12-17, § 110 (med bilagor) 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17, § 135 (med bilaga) 
Kommunstyrelsen, 2020-11-11, § 145 
  

 

Ärendet 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten. Policyn ska även utgöra underlag till dialog 
samt stöd i kostfrågor för samtliga förtroendevalda, medarbetare och 
verksamheter i Bjuvs kommun.  
 
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  



Bjuvs kommun 
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2021-01-25 
 

KS 2020-00494 
Sida 
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Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, § 145, att skicka 
förslaget till måltidspolicy på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden. Remissvaren har 
inkommit till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 16 december 2020, § 128, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Tekniska nämnden beslutade vid 
sammanträde den 17 december, § 110, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 17 december, § 135, att godkänna 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun med tilläggsyrkandena att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024 och att 
avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, hur 
stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Av remissvaren framgår att alla tre nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i måltidspolicyn. Vård- och omsorgsnämnden anser dock att 
inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel ska uppgå till 67 %. Vidare 
efterfrågar Vård- och omsorgsnämnden hur stor andel av kosten som idag 
är växtbaserad, hur stor andel den ska vara samt att skillnaden mellan vård- 
och omsorgsverksamhet och barn- och utbildningsverksamhet ska vara 
tydlig.  
 
När det gäller inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel anges i 
förslaget till måltidspolicy att den ska uppgå till 50 % år 2024. Även om det 
är eftersträvansvärt att en ännu högre andel av livsmedlen ska vara 
lokalproducerade bedöms 50 % vara ett rimligt mål att uppnå 2024. Om det 
skulle visa sig att målet uppnås tidigare kan målet om lokalproducerade 
livsmedel i policyn revideras och höjas. 
 
När det gäller hur stor andel av maten som är växtbaserad har 
kommunstyrelsens förvaltning inhämtat upplysningar från kostenheten. 
Svaret från kostenheten är att en gång per vecka serveras enbart vegetarisk 
mat i skollunchen (ej förskolan). Det är då laktovegetarisk mat. Finns 
önskemål om helt växtbaserad kost vid skollunch (vegansk) finns möjlighet 
till det. Sett till skollunchen är 20 % av veckan växtbaserad. För 
äldreomsorgen gäller att animaliskt protein serveras alla dagar i veckan, 
vegetariska rätter erbjuds när så önskas.   
 
I policyn beskrivs kommunens ambitionsnivå. När policyn är beslutad ska 
riktlinjer för måltidsverksamheten antas. Riktlinjerna innehåller en betydligt   
högre detaljeringsgrad än policyn. I riktlinjerna kommer det att anges hur de 
olika måltidstyperna ska se ut och vad de ska innehålla beroende på om de 
serveras i barn- och utbildningsverksamhet respektive i vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva 
nuvarande kostpolicy. 

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-01-25 
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Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kostenheten 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2021-00099  

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

Sammanfattning 

Den pågående coronapandemin har medfört att många idrottsföreningar har 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk- och medlemsförlust och 
konsekvenserna av pandemin kommer högst sannolikt att påverka 
föreningarna över tid. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas 
bör nivåerna för LOK-stöd tillfälligt ändras så att LOK-stödet under andra 
halvåret 2020 och första halvåret 2021 baseras på föreningarnas 
registrerade deltagartillfällen innan pandemin bröt ut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att LOK-stödet 
med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig på perioden 
med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 2020 samt att 
LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig på 
perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 och 
våren 2021.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-03-08 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-02-17, § 6 
Tjänsteskrivelse, Rahma Tahiri, 2021-02-17 

 

Ärendet 

På grund av den pågående coronapandemin har många idrottsföreningar 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. Detta som ett led i föreningarnas 
insatta insatser för att minska smittspridningen men även på grund av 
sjukdom hos träningsledare, med flera. För många föreningar slår pandemin 
inte bara mot ekonomin, utan även mot föreningens verksamhet eftersom 
det kommer att bli en svår uppgift för föreningarna att vinna tillbaka 
medlemmar som inte kunnat träna eller delta i andra aktiviteter under 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

pandemin. Konsekvenserna av coronapandemin för föreningarna kommer 
högst sannolikt att drabba föreningarna över tid. 
 
När en träning eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få 
Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan 
detta komma att innebära en betydande ekonomisk förlust. För att minimera 
föreningarnas förluster finns en möjlighet att garantera LOK-stöd upp till den 
nivå som respektive förening rapporterat för motsvarande period under 
2019. Dessa motsvarande nivåer var riktmärke inför budget 2021 och en 
motsvarande förändring genomfördes inför redovisningen som avsåg första 
halvåret 2020 (vilket rapporterades den 25 augusti 2020).  
 
För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas bör nivåerna för LOK-
stödet åter igen, även under andra halvåret 2020 och första halvåret 2021, 
baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan pandemin bröt ut. Det 
innebär att när föreningarna, senast den 25 februari 2021, ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, sker en jämförelse 
med antalet deltagartillfällen för motsvarande period under 2019. 
Föreningen erhåller bidrag för den period som har det högsta antalet 
deltagtillfällen. Även när föreningarna senast den 25 augusti 2021 ansöker 
om bidrag för första halvåret 2021 jämförs den siffran med motsvarande 
period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen.  
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet när pandemin är över. Det ger 
även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av att 
pandemin pågår under en längre period. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att tillfälligt ändra förutsättningarna för LOK-stöd 
så att 

 LOK-stöd med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar 
sig på perioden med högst antal deltagartillfällen under hösten 2019 
och hösten 2020 samt att  

 LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 
grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 
2019, våren 2020 och våren 2021. 

   
   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-24, § 57 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Urban Berglund (KD), Kalle Holm (SD), Jörgen 
Johnsson (M), Christer Landin (S), Nils Nilsson (C), Claes Osslén (SD) och 
Zofia Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillfälligt ändra 
förutsättningarna för LOK-stöd så att 

 LOK-stöd med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar 
sig på perioden med högst antal deltagartillfällen under hösten 2019 
och hösten 2020 samt att  

 LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 
grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 
2019, våren 2020 och våren 2021. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Aulona Vejsa, kommunjurist 
aulona.vejsa@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Referens 

KS 2021-00099 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den pågående coronapandemin har medfört att många idrottsföreningar har 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk- och medlemsförlust och 
konsekvenserna av pandemin kommer högst sannolikt att påverka 
föreningarna över tid. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas 
bör nivåerna för LOK-stöd tillfälligt ändras så att LOK-stödet under andra 
halvåret 2020 och första halvåret 2021 baseras på föreningarnas 
registrerade deltagartillfällen innan pandemin bröt ut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att LOK-stödet 
med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig på perioden 
med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 2020 samt att 
LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig på 
perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 och 
våren 2021.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-03-08 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-02-17, § 6 
Tjänsteskrivelse, Rahma Tahiri, 2021-02-17 

 

Ärendet 

På grund av den pågående coronapandemin har många idrottsföreningar 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. Detta som ett led i föreningarnas 
insatta insatser för att minska smittspridningen men även på grund av 
sjukdom hos träningsledare, med flera. För många föreningar slår pandemin 
inte bara mot ekonomin, utan även mot föreningens verksamhet eftersom 
det kommer att bli en svår uppgift för föreningarna att vinna tillbaka 
medlemmar som inte kunnat träna eller delta i andra aktiviteter under 
pandemin. Konsekvenserna av coronapandemin för föreningarna kommer 
högst sannolikt att drabba föreningarna över tid. 
 
När en träning eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få 
Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan 
detta komma att innebära en betydande ekonomisk förlust. För att minimera 
föreningarnas förluster finns en möjlighet att garantera LOK-stöd upp till den 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-08 
 

KS 2021-00099 
Sida 
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nivå som respektive förening rapporterat för motsvarande period under 
2019. Dessa motsvarande nivåer var riktmärke inför budget 2021 och en 
motsvarande förändring genomfördes inför redovisningen som avsåg första 
halvåret 2020 (vilket rapporterades den 25 augusti 2020).  
 
För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas bör nivåerna för LOK-
stödet åter igen, även under andra halvåret 2020 och första halvåret 2021, 
baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan pandemin bröt ut. Det 
innebär att när föreningarna, senast den 25 februari 2021, ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, sker en jämförelse 
med antalet deltagartillfällen för motsvarande period under 2019. 
Föreningen erhåller bidrag för den period som har det högsta antalet 
deltagtillfällen. Även när föreningarna senast den 25 augusti 2021 ansöker 
om bidrag för första halvåret 2021 jämförs den siffran med motsvarande 
period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen.  
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet när pandemin är över. Det ger 
även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av att 
pandemin pågår under en längre period. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att tillfälligt ändra förutsättningarna för LOK-stöd så att 

 LOK-stöd med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar 
sig på perioden med högst antal deltagartillfällen under hösten 2019 
och hösten 2020 samt att  

 LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 
grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 
2019, våren 2020 och våren 2021. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Diariet 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2021-00009  

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

Sammanfattning 

På grund av Coronaviruset är det många idrottsföreningar som har fått ställa 
in träningar och aktiviteter. Det beror dels på insatser för att minska 
smittspridningen, dels på sjukdom hos ledare och andra. När en träning 
eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få Lokalt 
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk förlust.  
 
För att minimera denna förlust finns en möjlighet att garantera LOK-stöd 
upp till den nivån som respektive förening rapporterade för motsvarande 
period 2019. Det är den nivån som varit riktmärke inför budget 2021. 
Förändringen genomfördes inför redovisningen av perioden som avser 
första halvåret 2020 som rapporterades in den 25 augusti 2020.  
 
Konsekvenserna av Coronapandemin för föreningarna kommer att fortsätta 
över tid. För många föreningar slår pandemin inte bara mot ekonomin, det 
kommer även vara en svår uppgift att vinna tillbaka de medlemmar som inte 
kunnat träna under perioden. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att 
lyckas bör nivåerna för LOK-stödet även under andra halvåret 2020 samt 
första halvåret 2021 baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan 
pandemin bröt ut.    
 
Det innebär att när föreningarna senast den 25 februari 2021 ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, jämförs det antalet 
med motsvarande period 2019. Föreningen erhåller bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen. När föreningarna senast den 25 
augusti 2021 ansöker för första halvåret 2021 jämförs den siffran med 
motsvarande period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för 
den period med det högsta antalet deltagartillfällen.   
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet som vanligt när krisen är över. 
Det ger även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av 
pandemin under en längre period.  
   
 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra 
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att: 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 
2020, samt att 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 
och våren 2021. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra 
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att: 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 
2020, samt att 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 
och våren 2021. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rahma Tahiri,  
rahma.tahiri@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-17 
Referens 

KOF 2021-00009 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

 På grund av Coronaviruset är det många idrottsföreningar som har fått 
ställa in träningar och aktiviteter. Det beror dels på insatser för att minska 
smittspridningen, dels på sjukdom hos ledare och andra. När en träning 
eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få Lokalt 
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk förlust.  
 
För att minimera denna förlust finns en möjlighet att garantera LOK-stöd 
upp till den nivån som respektive förening rapporterade för motsvarande 
period 2019. Det är den nivån som varit riktmärke inför budget 2021. 
Förändringen genomfördes inför redovisningen av perioden som avser 
första halvåret 2020 som rapporterades in den 25 augusti 2020.  
 
Konsekvenserna av Coronapandemin för föreningarna kommer att fortsätta 
över tid. För många föreningar slår pandemin inte bara mot ekonomin, det 
kommer även vara en svår uppgift att vinna tillbaka de medlemmar som inte 
kunnat träna under perioden. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att 
lyckas bör nivåerna för LOK-stödet även under andra halvåret 2020 samt 
första halvåret 2021 baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan 
pandemin bröt ut.    
 
Det innebär att när föreningarna senast den 25 februari 2021 ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, jämförs det antalet 
med motsvarande period 2019. Föreningen erhåller bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen. När föreningarna senast den 25 
augusti 2021 ansöker för första halvåret 2021 jämförs den siffran med 
motsvarande period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för 
den period med det högsta antalet deltagartillfällen.   
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet som vanligt när krisen är över. 
Det ger även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av 
pandemin under en längre period.  
   

 

 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 
  

 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-02-17 
 

KOF 2021-00009 
Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 

 Att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt 
ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att: 
 

 LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 

grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av hösten 

2019 och hösten 2020, samt att 

 LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 

grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 

2019, våren 2020 och våren 2021. 

 

Kent Andréasson 
Förvaltningschef  

Rahma Tahiri 
Administratör  

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2021-00142  

Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Revidering av kommunens Näringslivsprogram har pågått under år 2020 i 

dialog med förvaltningar, nämnder, berörda externa 

näringslivsorganisationer och samverkansparter. Arbetet har löpande 

redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget har därefter varit på 

remiss till berörda nämnder. 

Handlingsprogram föregås av en policy. I ärendet lämnas förslag på en 

näringslivspolicy. Policyn kopplar till övriga styrdokument och ska bidra till 

en innovativ, långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i Bjuv. 

Den grundläggande avsikten med Näringslivspolicyn är att bidra till ett gott 

och utvecklande näringslivsklimat där kommunen och företagen arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål. Sveriges företag och entreprenörer är grunden 

för vårt välstånd. I företagen skapas arbetstillfällen och försörjning samt en 

nödvändig ekonomisk tillväxt. Företagande är en del av det som bygger vårt 

samhälle, inte minst inom våra viktigaste kärnområden, vård, skola och 

omsorg. Därför är det viktigt att det finns en positiv grund för incitament och 

attityder till företagande. Policyn belyser vikten av att gemensamt arbeta för 

utveckling, kompetensförsörjning och att skapa arbetsplatser gemensamt 

med näringslivet. 

Förslaget till näringslivsprogram som utarbetats under år 2020 blir föremål 

för politiskt beslut efter beslut om Näringslivspolicy.    

  

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 2021-03-11, rev 2021-03-22 
Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott  
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 för Bjuvs kommun.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att under rubriken Inledning, första stycket, sidan 
3, görs följande ändring: 
Meningen ”Företagande är en del av det som bygger vårt samhälle, inte 
minst inom våra viktigaste kärnområden, vård, skola och omsorg.” 

byts ut till ”Ett starkt näringsliv i kommunen skapar arbetstillfällen och 
därmed skatteintäkter som gör att våra kärnområden vård, skola och 
omsorg kan utvecklas. 

Nils Nilsson (C) yrkar att under rubriken Inledning, andra stycket, sidan 3, 
görs följande ändring: 
Meningen ”Ett mått på det är hur väl vi lyckas klättra på Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av företagsklimatet.”, stryks. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 (rev 2021-03-24) för Bjuvs kommun.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-24, § 58 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 (rev 2021-03-24) för Bjuvs kommun.  

   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Näringslivspolicy 
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Bjuvs kommun 
 
Policyn kopplar till övriga 
styrdokument och ska bidra till 
en innovativ, långsiktig och 
hållbar utveckling av 
näringslivet i Bjuv. 
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Inledning 
Näringslivspolicyn ska bidra till ett gott och utvecklande näringslivsklimat där kommunen och 

företagen arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Sveriges företag och entreprenörer är grunden för 

vårt välstånd. I företagen skapas arbetstillfällen och försörjning samt en nödvändig ekonomisk 

tillväxt. Företagande är en del av det som bygger vårt samhälle, inte minst inom våra viktigaste 

kärnområden, vård, skola och omsorg Ett starkt näringsliv i kommunen skapar arbetstillfällen och 

därmed skatteintäkter som gör att våra kärnområden vård, skola och omsorg kan utvecklas. Därför är 

det viktigt att det finns en positiv grund för incitament och attityder till företagande. Policyn belyser 

vikten av att gemensamt arbeta för utveckling, kompetensförsörjning och att skapa arbetsplatser 

gemensamt med näringslivet.  

Ett bra företagsklimat gör det lätt att starta, driva och utveckla företag. Vi vill att fler, inte minst de 

unga ska vilja starta och driva företag. Grunden startar i skolan och de UF-företag som skapas varje år 

är viktiga delar för att nå ett gott företagande lokalt, regionalt och nationellt. Genom att identifiera 

en gemensam vision och att till den skapa mål samt koppla handlingsplan lägger vi grunden till att 

företagsklimatet i vår kommun både utvecklas och stärks. Ett mått på det är hur väl vi lyckas klättra 

på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Det stärker kommunens varumärke kring 

företagande för att bygga vidare på goda förutsättningar. Med regionen stärker vi förutsättningarna 

ytterligare. Med denna näringslivspolicy och genom gemensamma ansträngningar kommer vi vara 

väl rustade att möta morgondagens krav. 

Syfte och inriktning 
Policyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och kommunen arbetar för gemensamma 

mål. Den ska ange inriktning och förståelse för hur kommunen arbetar med näringslivsutveckling.  

 Näringslivspolicyn ska gälla fram till år 2024 med möjlighet till revidering 2022.  

 Näringslivspolicyn är en komplettering till kommunens övergripande vision och strategiska 

mål som antagits av kommunfullmäktige. 

 Näringslivspolicyn följs upp med Näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan 

Bakgrund, bakomliggande beslut och samverkan 

Arbetsgång vid framtagning av policy 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att Bjuvs kommun ska revidera, ta fram en ny näringslivspolicy i 

dialog med företrädare för näringslivet. Projektplan för arbetet redovisas och godkänns på KSAU.  

I dialog med berörda förvaltningar och enheter, samt näringslivsorganisationer tas det fram ”Förslag 

till Näringslivspolicy” som redovisas för KSAU. KSAU beslutar att sända ut förslaget på remiss till 

berörda nämnder. Efter revidering behandlas förslag på KSAU och kommuniceras på Näringslivsrådet. 

Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Samverkan 

Region Skåne - Tourism in Skåne 
Näringslivsarbetet i Bjuvs kommun ska samverka och vara en del av och stödja den regionala 

utvecklingen utifrån vår kommuns förutsättningar och lokaliseringsfaktorer. 

Genom samverkan med regionen stärker vi i Bjuvs kommun vår service och kompetens mot vårt 

lokala näringsliv, samt medverkar till att stärka regionen genom att bidra med våra lokala 

förutsättningar. 



Bjuvs kommun med sitt geografiska läge och natur ligger väl positionerat för att vara en attraktiv 

destination inom av Region Skåne utpekade utvecklingsområden.  

Genom vårt ”Söderåsensamarbete” mellan, Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp, gör vi gemensam sak och 

breddar vårt utbud och erbjudande.  

Familjen Helsingborg 
Bjuvs kommun med sin centrala och ur näringslivssynpunkt mycket attraktiva placering inom 

Familjen Helsingborg ska samverka och bidra till familjens gemensamma verksamhetsidé och 

utvecklingsområden. Utifrån vår kommuns förutsättningar och potential skapar samverkan med 

kommunerna i Nordvästra Skåne ytterligare en dimension för attraktiva etableringar och 

investeringar i Bjuvs kommun. 

Fokusområden 
Ett helt samhälle 

Näringslivsarbetet är en av flera byggstenar i samhällsbygget. Kommunen tillsammans med 

näringslivet ska ta sig an gemensamma utmaningar och utveckla Bjuvs kommun till en attraktiv 

kommun för boende, företag och besökare – tillsammans ”formar vi ett helt samhälle”.  

Dialog och samverkan 

Genom dialog, delaktighet och samverkan strävar vi efter att tillmötesgå ömsesidiga behov, 

förväntningar och ambitioner som finns mellan företag och Bjuvs kommun.  

Genom dialog skapar vi utrymme för utveckling av såväl näringsliv som kommunal verksamhet. 

Delaktighet skapar förtroende och stolthet för hela kommunen. Genom samverkan drar vi nytta av 

varandras kompetenser och resurser, vilket sammantaget bygger en stark och attraktiv kommun för 

boende, företag och besökare. 

Utveckla våra unika förutsättningar 

Näringslivsarbetet ska fortsätta utveckla de unika förutsättningar, infrastruktur och industriella 

symbios som präglar Bjuvs kommun. Bjuvs kommun ska sträva efter att vara ledande för en hållbar 

cirkulär livsmedelsnäring i vid bemärkelse. 

Bjuvs kommun ska ta vara på och utveckla de naturvärden som präglas av vår närhet till Söderåsen. 

Vi ska främja en hållbar och aktiv besöksnäring och destinationsutveckling med våra kulturhistoriska 

värden för ögonen. 

Skola och näringsliv i samverkan 

Barn och ungdomar i Bjuvs kommun ska genom samverkan skola-näringsliv ges information och 

kunskap om arbetsmarknad, utbildning- och utvecklingsmöjligheter. Genom ett ömsesidigt utbyte av 

kunskap och erfarenheter skapar vi en god kompetensförsörjning till en växande och 

kunskapsintensiv arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen ska arbeta nära 

och i samverkan med Näringslivsarbetet. 

Ansvarsfördelning för näringslivsuppdrag 
Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, som 

har samordningsansvaret för helheten i näringslivsarbetet. Policyn gäller för hela kommunkoncernen 

‐ alla nämnder och bolag ska inom sitt område arbeta i samma riktning. 



Näringslivspolicyn kompletteras av näringslivsprogram och handlingsplaner som ingår i nämnds‐ och 

verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsarbetet mer detaljerat. 

Näringslivspolicyn revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov. 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Bengt Fellbe, näringslivssamordnare  
bengt.fellbe@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-11, rev 2020-03-22 
Referens 

KS 2021-00142 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av kommunens Näringslivsprogram har pågått under år 2020 i 

dialog med förvaltningar, nämnder, berörda externa 

näringslivsorganisationer och samverkansparter. Arbetet har löpande 

redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget har därefter varit på 

remiss till berörda nämnder. 

Handlingsprogram föregås av en policy. I ärendet lämnas förslag på en 

näringslivspolicy. Policyn kopplar till övriga styrdokument och ska bidra till 

en innovativ, långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i Bjuv. 

Den grundläggande avsikten med Näringslivspolicyn är att bidra till ett gott 

och utvecklande näringslivsklimat där kommunen och företagen arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål. Sveriges företag och entreprenörer är grunden 

för vårt välstånd. I företagen skapas arbetstillfällen och försörjning samt en 

nödvändig ekonomisk tillväxt. Företagande är en del av det som bygger vårt 

samhälle, inte minst inom våra viktigaste kärnområden, vård, skola och 

omsorg. Därför är det viktigt att det finns en positiv grund för incitament och 

attityder till företagande. Policyn belyser vikten av att gemensamt arbeta för 

utveckling, kompetensförsörjning och att skapa arbetsplatser gemensamt 

med näringslivet. 

Förslaget till näringslivsprogram som utarbetats under år 2020 blir föremål 

för politiskt beslut efter beslut om Näringslivspolicy.    

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 2021-03-11, rev 2021-03-22 
Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott  
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 för Bjuvs kommun.  

   



Bjuvs kommun 

Datum 

2021-03-11, rev 
2021-03-22 

 

KS 2021-00142 
Sida 

2(2) 

 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Näringslivssamordnare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 
  

 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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.  
   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 81 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef  
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-30 
Referens 

KS 2021-00169 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 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.  

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-30 
 

KS 2021-00169 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kanslichef 
Diariet 
 



 
 
 

 

 Reglemente för 
Vård- och 
omsorgsnämnden 



 

 

 

 

  

 

 

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad 
som föreskrivs i kommunens reglemente för kommunstyrelsens 
och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer, 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter  
 

1 § 
Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande för att äldre och personer med 
funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Nämnden arbetar för att värna och respektera den 
enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella 
behov. 
Vård- och omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som 
ansvarar för kommunens handläggning och beslut inom 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation i 
enlighet med följande lagar:  

• Socialtjänstlagen gällande de delar som berör äldre samt 
personer med funktionsvariation över 18 år 

• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Socialförsäkringsbalken gällande de delar som handlar om 

assistansersättning    
• Lag om bostadsanpassningsbidrag  

Nämnden ansvarar också för insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen 

Verkställighet av insatser genomförs av Omsorg i Bjuv AB, som är 
kommunens utförare av vård- och omsorgsnämndens beslut.  



 

  

  

 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering  
 

2 §  

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art 
att en samordning av kommunens totala resurser måste ske 
genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i 
enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 
nämndens befogenheter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, tills dess att återgång till normal 
beslutsordning sker.  

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet  
3 §  

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens 
verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och 
förbättringar och även verka för reformering av nämndens 
regelbestånd.  

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under verksamhetsåret.  

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde.  

 
 



 

  

  Till uppgifterna för vård- och omsorgsnämnden hör vidare att:  

• ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 
 

• följa upp och utvärdera verksamheten 
 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar 
 

• avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens 
kompetensområde 

 

• noggrant följa utfallet av satsade medel  
 

• förfoga över en egen budget 
 

• samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter, 
föreningar 

 

Delegering från kommunfullmäktige  
 

4 §  

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: 

• bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre personer i behov 
av omsorg och stöd samt till personer med 
funktionsvariation som är 18 år eller äldre.  

• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade - LSS och enligt 
Socialförsäkringsbalken 51 kap. om assistansersättning. 

• kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
och i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
Region Skåne.  

 



 

  

• kommunens uppgifter enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag.   

• handläggning och beslut om serviceinsatser enligt lagen 
om valfrihetssystem (LOV), samt ansvarar för 
godkännande av utförare, tillsyn och uppföljning av de 
utförare som ger insatser enligt LOV.  

 
Till vård och omsorgsnämnden är knutet två samrådsorgan, 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
handikapprådet, (KHR) 
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                 REGLEMENTE FÖR 

     VÅRD – OCH OMSORGSNÄMNDEN 
 

 

 

Utöver det som föreskrivs i Kommunallag, KL, (1991:900) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter 
 

1 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden ska inom ramen för uppdraget fullgöra 

kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden;  

 

 Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453). Gällande de delar som berör 

äldre samt personer med funktionshinder över 18 år. 

 

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (1982:763). 

 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

(1993:387).  

 

 Lag om bostadsanpassningsbidrag, BAB, (1992:1574). 

 

 Livsmedelslag, LML, (2006:804). 

 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

 

 Personuppgiftslagen, PuL, (1998:204). 

 

 Socialförsäkringsbalken, SFB, (2010:110) 51 kap. Assistansersättning.  

 

 Offentlighet- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). 

 

 

 

Till Vård- och omsorgsnämnden är knutet två samrådsorgan: 
 

 Kommunala pensionärsrådet (KPR). 
 

 Kommunala handikapprådet (KHR). 
 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
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Till Vård- och omsorgsnämndens uppgifter hör vidare att 
 

2 § 

 

 Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. 

 

 Medverka i samhällsplaneringen i samarbete med andra 

samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda. 

 

 Vård- och omsorgsnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska 

bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att 

påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 

kommunen.  

 

 Verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer 

utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. 

 

 Informera om vård och omsorg i Bjuvs kommun. 

 

 Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. 

 

 Tillhandahålla råd, stöd och vård för personer som till följd av 

ålder och/eller funktionshinder är i behov av stöd och omfattas av 

LSS och Socialförsäkringsbalken (2010:110) 51 kap. 

assistansersättning samt de som omfattas av SoL från 18 år.  

Med funktionshinder avses personer som i relation till sin 

omgivning har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga.  

 

Med psykisk funktionshindrade avses personer över 18 år med 

svår psykisk sjukdom.  

 

 Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård och 

annat bistånd till äldre och funktionshindrade som är i behov av det 

i den mån inte ansvaret faller på annan nämnd eller Region Skåne 

enligt avtal om gränssnitt. 

 

 Hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder även som 

hos andra myndigheter göra de framställningar som finns påkallade. 

 

 Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, 

äldreomsorgen samt handikapp- och psykiatriomsorgens 

verksamheter i kommunen och fullgöra kommunens skyldigheter 

enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804).  

 

 Vård- och omsorgsnämnden ska i övrigt fullgöra de uppgifter som 

kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 
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3 § 
 

Vård- och omsorgsnämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter 

samarbeta med övriga kommunala nämnder och andra myndigheter/-

kommuner samt med enskilda organisationer och personer med 

verksamhet inom äldre- och handikappsområdet.  

 

Koordination gällande socialtjänstlagen (2001:453) ska alltid ske med 

Barn- och utbildningsnämnd och Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Sekretess 

 

4 § 

 

Alla handlingar rörande enskild persons förhållanden, som utsänts till 

ledamot eller ersättare, ska förvaras så att de inte är tillgängliga för 

obehörig person och återlämnas till nämnden/utskottet. Såväl 

ledamöter som ersättare ska lämna skriftlig försäkran om förtrogenhet 

med bestämmelser som gäller sekretess inom verksamheten. 

 

 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 
 

5 § 

 

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 

samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att 

kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med 

ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta nämndens 

befogenheter enligt lagen om extraordinära händelser till dess att 

återgång till normal beslutsordning sker. 

 

 

 

Övrig förvaltning 

 

6 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för sin budget och är egen 

anställningsmyndighet, dock med undantag av förvaltningschef som 

har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 
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7 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra 

talan inför allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet 

för nämndens verksamhet. 

 

 

8 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden har att beakta de regler som stadgas i 

socialtjänstlagen 12 kap §§ 1-10 angående registeransvar för 

personregister. 

 

 

9 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i fullmäktiges ställe i de ärenden 

och grupper av ärenden som tas upp i gällande delegationsordning. 

 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

 

10 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 

17-26 §§. Erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en 

sådan bostad eller boendeform som avses i 20 § andra stycket och 

21 § tredje stycket SoL samt för dem som vistas i dagverksamhet 

som omfattas av 10 § SoL. 

 

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade - LSS och enligt Socialförsäkringsbalken 

(2010:110) 51 kap. assistansersättning. 

  

 Ansvara för att fullgöra kommunens uppgifter inom hälso- och 

sjukvård. Detta inkluderar även ansvar för finansiellt gränssnitt 

gentemot Region Skåne. 

 

 Även i övrigt ombesörja Vård- och omsorgsnämndens 

angelägenheter, som kan hänföras till beredning, beslut, 

verkställighet och förvaltning eller är stadgat i lag eller förordning. 
 

 Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 

som rör Vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

 

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om 

bostadsanpassningsbidrag, (1992:1574). 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

 

11 § 
 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, 

de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

 

Vård- och omsorgsnämnden har att beakta personuppgiftslagen, PUL, 

(1988:204) inom sitt verksamhetsområde 

 

Vård- och omsorgsnämnden ska regelmässigt enligt 

kommunstyrelsens anvisningar till kommunfullmäktige rapportera hur 

nämndens ekonomi och verksamhet utvecklas under budgetåret. 

 

Vård- och omsorgsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur 

de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 

nämnden i form av delårsrapport, verksamhetsberättelse och 

årsredovisning (3 kap 15 § KL). 

 

 

 

 



 

8 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsformer 
 

 

 

Sammansättning 
 

12 § 
 

Vård- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 personliga 

ersättare. Förutom ordförande ska det finnas vice ordförande och en 

2:a vice ordförande. Dessa ingår i nämndens arbetsutskott. 

 
 

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott 

 

13 § 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 

att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 

ledamotens ställe. 

 

Ersättare ska närvara vid utskottssammanträde endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under 

sammanträdet, men inte få sin mening antecknad till protokollet. 

 

Om inte ersättarna i Vård- och omsorgsnämnden väljs proportionellt 

ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda 

ordningen. 

 

Ersättare i utskott ska inkallas till tjänstgöring i den av Vård- och 

omsorgsnämnden vid valet bestämda ordningen. En ersättare som har 

börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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Växeltjänstgöring 

 

14 § 

 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 

grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har 

handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 

sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

 

 

Inkallande av ersättare i styrelse och utskott 

 

15 § 

 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare 

kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

 

 

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott 

 

16 § 
 

Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser Vård- och 

omsorgsnämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande 

tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande 

tills den tillfällige ordföranden utsetts. 

 

Om ordföranden/vice ordföranden på grund av ledighet/sjukdom eller 

av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 

nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens 

samtliga uppgifter. 
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Sammanträden 

 

Tidpunkt 

 

17 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som 

nämnden bestämmer. 

 

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskott bestämt. 

 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 

eller när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i Vård- och 

omsorgsnämnden/utskott ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. 

 
 

 

Kallelse 

 

18 § 
 

Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till 

sammanträden. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats 

för sammanträdet. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare 

samt annan som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och missivskrivelse/PM 

från handläggande tjänsteman. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar tillhör ett ärende på föredragningslistan och 

ska bifogas kallelsen.  

 

 

Handläggning 

 

19 § 

 

Nämnd/utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande. 

 

Om en ledamot i ett utskott begär det ska ärendet överlämnas till 

Vård- och omsorgsnämnden för beslut.  
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Ordföranden 

 

20 § 

 

Det åligger Vård- och omsorgsnämndens ordförande att: 

 

 Närmast under Vård- och omsorgsnämnden ha uppsikt över hela 

nämndsförvaltningen. 

 

 Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, 

främja samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

 

 Representera Vård- och omsorgsnämnden vid uppvaktningar hos 

myndigheter, konferenser och sammanträden om inte Vård- och 

omsorgsnämnden bestämt annat i särskilt fall. 

 

 Uppmärksamt följa verksamhetens tillgänglighet och bemötandet 

av kommuninvånarna.  

 
 

 

Justering av protokoll 

 

21 § 

 

Protokollet i nämnd och utskott justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

 

Vård- och omsorgsnämnden/utskott kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 

innan nämnden/utskott justerar den. 

 

 

 

Reservation 

 

22 § 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 

ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. 
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Delgivning 

 

23 § 

 

Delgivning ställd till Vård- och omsorgsnämnden sker med 

ordföranden, vice ordförande, förvaltningschef eller annan anställd 

som nämnden bestämmer. 

 

 
 

Undertecknande av handlingar 

 

24 § 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Vård- och 

omsorgsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 

denne av vice ordföranden, och kontrasigneras av förvaltningschefen 

eller Vård- och omsorgsnämndens sekreterare såvida inte annat 

bestäms genom delegation. 

 

I övrigt bestämmer Vård- och omsorgsnämnden vem som ska 

underteckna handlingar. 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte 

annat bestäms genom delegation. 

 

 

 

Utskott 

 

25 § 

 

Inom Vård- och omsorgsnämnden ska finnas de utskott som nämnden 

beslutar. 

 

Utskotten består av det antal ledamöter och ersättare som nämnden 

beslutar. 

 

 

 

26 § 

 

Vård- och omsorgsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande samt en 2:a 

vice ordförande. 
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27 § 

 

De ärenden som ska avgöras av Vård- och omsorgsnämnden i dess 

helhet ska handläggas av utskott om beredning behövs. 

 

Ordförande, förvaltningschef eller utskottssekreterare överlämnar 

sådana ärenden till utskott. 

 

När ärendet handlagts ska utskott lägga fram förslag till beslut. 

 

Utskott ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 

årsredovisning med mera för utskottets förvaltningsområde. 

Utskott ska under verksamhetsåret till Vård- och omsorgsnämnden 

avge prognoser angående den bedrivna verksamheten och dess 

ekonomi. 

 

Protokoll från utskott ska anmälas till Vård- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

28 § 

 

Från utskott, beredningar, och anställda får Vård- och 

omsorgsnämnden infordra de yttranden och upplysningar, som behövs 

för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds/styrelses 

verksamhetsområde får nämnden adjungera representanter från berörd 

nämnds verksamhetsområde, eller utskott inom Vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde. De sålunda adjungerade 

representanterna får yttra sig men inte delta i beslut. 

 

 

 

Närvarorätt 

 

29 § 

 

Vid Vård- och omsorgsnämndens och utskottsammanträden får i den 

mån ej nämnden eller utskott för särskilt fall annat beslutar nämndens 

chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna 

i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

Förvaltningschefen och sekreteraren får delta i överläggningarna för 

samtliga de ärenden som behandlas i Vård- och omsorgsnämnden och 

dess utskott, såvida inte nämnden eller utskotten för särskilt fall annat 

beslutar. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

30 § 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ska inför Vård- och 

omsorgsnämndens bereda ärenden av de slag, som anges i 

ärendeförteckningen nedan. 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i 

sådana ärenden, som med stöd av delegation kan ha överlämnats till 

detsamma. 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott eller delegat 

bereder/handlägger ärenden rörande: 

 

 Planering av nämndens ekonomi och verksamhet. 

 

 Förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 

 Förslag till prognos avseende nämndens ekonomi och verksamhet. 

 

 Förslag till årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 

nämndens verksamhet. 

 

 Fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan 

överlämnas till utskottet. 

 

 Utskottets protokoll ska anmälas till Vård- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

 

Till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hör vidare att: 

 

 Ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet. 

 

 Följa upp och utvärdera verksamheten. 

 

 Samverka med olika nämnder/förvaltningar. 

 

 Noggrant följa utfallet av satsade medel. 

 

 Förfoga över en egen budget. 

 

 Samarbeta med kommuner inom regionen. 
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Styrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser   

  

Uppdrag och verksamhet   

1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden 

följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 

styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 

följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.   

  

Organisation inom verksamhetsområdet   

2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten.   

  

Personalansvar   

3 § Styrelsen/nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar 

med undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och 

nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dessa frågor hanteras 

av styrelsen i enlighet med vad som anges i styrelsens reglemente.   

  

Personuppgifter   

4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 

kommunen, enligt vad som har angivits i kommunens/nämndens registerförteckning 

enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige. Styrelsen/nämnden ska 

utse dataskyddsombud.   

  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige   

5 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

   



  

 

  

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem   

- i reglemente,   

- genom finansbemyndigande.   

 

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 

fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar.   

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag.   

  

Information och samråd   

6 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 

verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder.   

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer 

när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.   

  

Medborgarförslag   

7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, 

ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det 

att förslaget väcktes i fullmäktige.   

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

anledning av ett medborgarförslag.   

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 

beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober.   

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende 

genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte 

närvara när beslut fattas.    

  



  

 

  

Arbetsformer   

Tidpunkt för sammanträden   

8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 

bestämmer. Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 

ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 

som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, 

samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.   

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena.   

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet.   

  

Kallelse   

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.   

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare senast 5 arbetsdagar 

före sammanträdesdagen. Kallelse ska skickas elektroniskt.   

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.   

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.   

  

Offentliga sammanträden   

10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka 

det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.   

  



  

 

  

Sammanträde på distans   

11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.   

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar i förväg anmäla 

detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.   

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/nämnden.   

  

Närvarorätt   

12 § Kommunalråd tillika styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.   

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att 

lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges 

denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.   

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.   

  

Sammansättning   

13 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

beslutat.   

  

Ordföranden   

14 § Det åligger ordföranden att   

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,   

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,   

3. kalla ersättare,   

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda,   



  

 

  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,   

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.   

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen   

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,   

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor,   

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 

samt   

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.   

  

Presidium   

15 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 

uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det 

behövs.   

  

Ersättare för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande   

16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare 

för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 

ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande 

gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.   

  

Kommunalråd/oppositionsråd   

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd och ett 

oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.   

  

Förhinder   

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast i första hand kontakta ersättare och/eller meddela 

gruppledare, annars anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 



  

 

  

annan anställd vid aktuellt kansli. Kansliet ska i så fall underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.   

Ersättares tjänstgöring   

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under 

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i 

ledamotens ställe.   

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.   

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.   

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.   

  

Jäv, avbruten tjänstgöring   

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

   

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.   

  

Yrkanden  

21 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 

styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt.  

  

Deltagande i beslut  

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 

ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  



  

 

  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.  

  

Reservation   

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering.   

  

Justering av protokoll   

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 

en ledamot.   

  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.   

25 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.   

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.   

  

Delgivningsmottagare   

26 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), 

förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.   

  

Undertecknande av handlingar   

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på  

styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 

styrelsen utser.   

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 

styrelsens/nämndernas vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 

skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av 

den som utses därtill.   



  

 

  

  

Utskott   

28 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 6 

ledamöter och minst 2 personliga ersättare per ledamot. Styrelsen/nämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott.   

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i 

utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.   

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid 

valet bestämda ordningen.   

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Arbetsutskott sammanträder på dag och tid som varje styrelse/nämnd bestämmer. 

Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 

sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får 

handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst.  
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§ 37 Dnr 2021-00043  

Förslag Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige 
godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens 
ansvarsområde. Vård- och omsorgsnämndens reglemente är några år 
gammalt. Sedan reglementet antogs har det skett flera förändringar både i 
lagstiftningen och i Bjuvs kommuns egna styrdokument som föranleder 
behov av översyn och revidering   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05 
Förslag till nytt reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande reglemente 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 
 

Ärendet 
Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att göra reglementena 
mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och utseende. Även 
beslutet om att bolagisera stora delar av den verksamhet som idag utförs av 
vård- och omsorgsförvaltningen påverkar reglementets innehåll. Den 
politiska majoriteten har uttryckt en vilja att antalet ledamöter och ersättare i 
nämnden ska minska på grund av bolagiseringen och den påverkan på 
nämndens verksamhet som det innebär. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har med utgångspunkt i dessa olika förutsättningar tagit fram ett förslag till 
nytt reglemente.  
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. I reglementet 
finns också regler som gäller nämndernas utskott.  
Reglementet gäller från och med den 1 februari 2020 och ersätter alltså de 
regler om arbetsformer som finns i Vård- och omsorgsnämndens 
reglemente. Den största delen av reglerna i nämndens reglemente består 
av regler som numera återfinns i det kommunövergripande reglementet om 
gemensamma arbetsformer eller som framgår direkt av lag. Detta innebär 
att stora delar av innehållet i Vård- och omsorgsnämndens reglemente 
föreslås strykas. Det gäller §§ 6-9 som bl.a. tar upp personalansvaret. Det 
gäller §§ 12-30 i nämndens nuvarande reglemente.  
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I förslaget har förvaltningen strukit paragraf 30 om arbetsutskott. Skälet till 
det är att arbetsformer för utskott berörs i det kommunövergripande 
reglementet.  
 
Vård- och omsorgsnämnden avgör om nämnden även fortsättningsvis ska 
ha ett arbetsutskott eller om det ska ersättas av någon annan form av 
beredning om nämnden minskar i storlek. Av 3 kap 5 kommunallagen 
framgår att nämnden själv får bestämma att utskott ska finnas, såvida inte 
kommunfullmäktige har bestämt något om utskott. Kommunfullmäktige har 
beslutat att kommunens nämnder får ha utskott och beslutat om 
arbetsformer för utskott. Arbetsutskottets uppgifter kan anges i nämndens 
delegationsordning. 
 
Förvaltningen har i förslaget till nytt reglemente fokuserat på vad som ingår i 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och förtydligat att nämnden 
ska vara en myndighetsnämnd. För att öka tydligheten har det angetts att 
verkställigheten av beslutade insatser framöver ska utföras av Omsorg i 
Bjuv AB. Bestämmelserna i 2-3 §§ är tänkta att samordnas med övriga 
nämnders reglementen och ta upp hur nämnden ska agera i förhållande till 
krisledningsnämnd och kommunfullmäktige.  
Av reglementet framgår också att de två råden KPR och KHR fortsatt är 
knutna till nämnden. Frågan om rådens organisatoriska tillhörighet utreds 
för närvarande av kommunstyrelsens förvaltning, men några beslut är ännu 
inte fattade.   
 
 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till nytt reglemente 
och att det nuvarande reglementet ska upphävas.  
 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård- och 
omsorgsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till 
nytt reglemente och att det nuvarande reglementet ska upphävas.  
   

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 26 
 

Yrkande 
Anne Li Ullerholm (SD) yrkar att i §1 andra stycket ta bort följande text "är 
en myndighetsnämnd som ansvarar för" i meningen "Vård- och 
omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens 
handläggning och beslut inom äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsvariation i enlighet med följande lagar. 
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Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar  
-att Vård- och Omsorgsnämnden inte benämns enbart som en 
myndighetsnämnd med anledning av följande; att nämnden fortsättningsvis 
är den nämnd som erhåller budgetmedel ifrån Kommunfullmäktige, att 
nämnden framöver kommer ha en beställarfunktion av verksamhet och att 
nämnden framöver kommer att ha ett uppföljningsansvar avseende den 
verksamhet man beställer. 
 
Håkan Olsson yrkar bifall 
 

Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att nuvarande reglemente träder i kraft den 1 maj 
och att det gamla då upphävs. 
 

Ajournering 
Ajournering 11.17 
Sammanträdet återupptas 11.32 
 

Yrkande 
Anne Li Ulleholm (SD) tar tillbaka sitt yrkande till förmån för Ulrikas Thulins 
(S) yrkande. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslaget på reglementet med följande revideringar: 
-att Vård- och Omsorgsnämnden inte benämns enbart som en 
myndighetsnämnd med anledning av följande; att nämnden fortsättningsvis 
är den nämnd som erhåller budgetmedel ifrån Kommunfullmäktige, att 
nämnden framöver kommer ha en beställarfunktion av verksamhet och att 
nämnden framöver kommer att ha ett uppföljningsansvar avseende den 
verksamhet man beställer 
-att nya reglementet träder i kraft den 1 maj 2021 och att det tidigare 
reglementet samtidigt upphävs. 
 
   
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för 
Vård- och 
omsorgsnämnden 



 

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad 

som föreskrivs i kommunens reglemente för kommunstyrelsens 

och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer, 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter 

1 § 

Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande för att äldre och personer med 

funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Nämnden arbetar för att värna och respektera den 

enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella 

behov. 

Vård- och omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som 

ansvarar för kommunens handläggning och beslut inom 

äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation i 

enlighet med följande lagar: 

 Socialtjänstlagen gällande de delar som berör äldre samt 

personer med funktionsvariation över 18 år

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

 Socialförsäkringsbalken gällande de delar som handlar om 

assistansersättning

 Lag om bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar också för insatser enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 

Verkställighet av insatser genomförs av Omsorg i Bjuv AB, som är 

kommunens utförare av vård- och omsorgsnämndens beslut. 



 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

 
2 § 

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art 

att en samordning av kommunens totala resurser måste ske 

genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i 

enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 

nämndens befogenheter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap, tills dess att återgång till normal 

beslutsordning sker. 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 

3 § 

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens 

verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och 

förbättringar och även verka för reformering av nämndens 

regelbestånd. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under verksamhetsåret. 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 



 

 

Till uppgifterna för vård- och omsorgsnämnden hör vidare att: 

• ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar 

• avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens 

kompetensområde 

• noggrant följa utfallet av satsade medel 

• förfoga över en egen budget 

• samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter, 

föreningar 

 
Delegering från kommunfullmäktige 

 
4 § 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: 

 bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre personer i behov 

av omsorg och stöd samt till personer med 

funktionsvariation som är 18 år eller äldre.

 kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade - LSS och enligt 

Socialförsäkringsbalken 51 kap. om assistansersättning.

 kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med 

Region Skåne.



 

 

 kommunens uppgifter enligt lag om 

bostadsanpassningsbidrag. 

 handläggning och beslut om serviceinsatser enligt lagen 

om valfrihetssystem (LOV), samt ansvarar för 

godkännande av utförare, tillsyn och uppföljning av de 

utförare som ger insatser enligt LOV. 

 

Till vård och omsorgsnämnden är knutet två samrådsorgan, 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 

handikapprådet, (KHR) 
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§ 49 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 
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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. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 82 
 
 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar om följande ändring i ägardirektivet: 

Sidan 2, punkt 2.2 Målstyrning.  

”Medverka till att det finns bostäder för alla kategorier av hyresgäster” 

ändras till: 

”Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper”. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Nils Nilssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och Jörgen 
Johnssons (M) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Nils Nilssons (C) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

   
 
 

 

 

 



 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2017-04-27, § 31 

 

Ägardirektiv Aktiebolaget Bjuvsbostäder 
 

Inledning 
 
Detta ägardirektiv avser Aktiebolaget Bjuvsbostäder, (556089-5533), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för att därefter 
tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2017-05-17. 
Bjuvs kommuns (nedan kallat kommunen) vision visar att kommunen mot år 2030 
ska arbeta för att bli en attraktiv boendekommun. Målsättningen är att ska skapa en 
kommun som är trygg och samtidigt full med puls och aktivitet. En kommun där nästa 
generation sätts i fokus genom att tänka långsiktigt och klokt och där vi arbetar aktivt 
för ett jämlikt samhälle där människors olikheter tas tillvara. För att komma dit krävs 
att alla som arbetar inom kommunens verksamheter vågar tänka om och skapa nytt.  
 

 
 
Bolagets ändamål och verksamhet 

Allmänt 
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordning för bolaget. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
Verksamheten i bolaget ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet 
för verksamheten, kommunalrättsliga principer samt vad som framgår av bolagsord-
ningen och detta ägardirektiv.   
Bolaget bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller likstäl-
lighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 
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Syfte och uppdrag 
Bolaget har en viktig roll i förverkligandet av kommunens ovan angivna vision och ska 
bidra till att kommunens mål uppfylls. 
Bolaget ska utgöra ett allmännyttigt bostadsbolag och ska verka inom områdena för-
valtning, uthyrning, kundservice, fastighets- och samhällsutveckling samt byggprojekt 
för att skapa attraktiva bostäder och kommundelar. Bolaget ska nyproducera, sälja 
och förvalta huvudsakligen hyresrätter för bostadsändamål men även kommersiella 
lokaler och verksamhetslokaler till kommunala ändamål. Bolaget ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer och en långsiktigt hållbar grund.  
Bolaget ska medverka till… 
..att skapa puls i tryggheten genom att: 

- Främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att förvärva bygga, sälja 
och förvalta fastigheter samt att utveckla boendemiljöer som främjar en ökad 
livskvalitet i Bjuvs kommun. 

- Erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, 
standard och läge samt med god teknisk och arkitektonisk kvalitet. 
 

..att skapa jämlikhet i olikhet genom att:  
- Erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande 
- Arbeta på ett öppet och kundorienterat sätt så att bolaget uppfattas som ett 

attraktivt alternativ på marknaden. 
- Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.  

 
..att sätta nästa generation i fokus genom att: 

- Arbeta för att kunna driva verksamheten klimatneutralt och göra det enkelt för 
boende att leva miljövänligt.  

- Vara i framkant gällande digital infrastruktur och uppkopplade hem.  
 

… att skapa kraft i nyskapande genom att:  
- Anpassa verksamhet och nyproduktion utifrån marknadens långsiktiga efter-

frågan och behov samt vara en del utveckla framtidens boendemiljöer. 
 

Utöver vad som anges ovan ska bolaget:  
- Nyproducera 30 procent av det inom kommunen förekommande årliga beho-

vet av nya bostäder, som framgår av kommunens bostadsförsörjningspro-
gram.    

- Utföra de uppdrag inom ramen för bolagets verksamhet som ägaren tilldelar 
bolaget. 
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Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande betraktas: 
- planer på eller ändrad riktning för bolagets verksamhet; 
- förvärv eller försäljningar av fastigheter med ett marknadsmässigt värde över-

stigande 10 miljoner kronor;  
- upptagande av nya lån överstigande 10 miljoner kronor, samt 
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag; 
- investeringar till ett värde överstigande 10 miljoner kronor per projekt.   

Det noteras att frågor kan vara av principiell beskaffenhet även om de understiger 
ovanstående värdemässiga gränser. 

Uppstår tveksamhet om huruvida kommunfullmäktiges ställningstagande krävs, ska 
bolaget samråda med kommunstyrelsen i kommunen. 
 
Ekonomi 
 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att kunna investera 
och bidra till kommunens utveckling utan aktieägartillskott. Bolaget ska därför på 
egen hand skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna bedriva bola-
gets verksamhet i enlighet med vad som framgår av bolagsordning och direktiv. En 
finansieringskälla kan vara försäljning av fastigheter.  
 
Avkastningskravet ska sättas med hänsyn till bolagets aktiva samhällsansvar och 
långsiktiga utveckling enligt kommunens vision. Nedan redovisar ägaren ett antal 
ekonomiska förutsättningar och mål kopplade till bolagets verksamhet.  
 
Kommunen kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i 
ägardialoger. 
 
Finansiella mål för bolaget  
 
Direktavkastning 
Bolagets direktavkastning ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på 
jämförbara marknader. Bolagets direktavkastning skall som lägst vara 4,5 procent 
men sträva efter att uppnå 5 procent.  
 
Resultateffekten från genomförda finansiella långsiktiga satsningar, som kortsiktigt 
påverkar bolagets resultat, ska inte ingå vid beräkningen av avkastningskravet liksom 
kostnader och intäkter av extraordinär karaktär. Bolaget skall årligen till ägaren, i 
samband med årsredovisningen, redovisa bolagets direktavkastning samt en jämfö-
rande analys med en grupp jämförbara bostadsföretag. 
 
Direktavkastning definieras som driftnetto relativt bedömt marknadsvärde.  
Driftnetto definieras som hyresintäkter minskat med kostnader för drift- och underhåll; 
d.v.s. resultat före avskrivningar, central administration och finansiella poster. 
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Soliditet 
Bolagets soliditet ska uppgå till lägst 18 procent, +/- 3 procent. Soliditet definieras 
som eget kapital/totalt kapital. 
 
Värdering av bolagets fastigheter 
Bolaget ska årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslut 
samt användas vid beräkning av olika avkastningsmått. 

Lånevillkor 

För de lån där kommunen lämnar kommunal borgen eller har vidareförmedlat till bo-
laget ska bolaget förutom ränta betala en, vid var tid gällande och marknadsmässig, 
borgensavgift.  

Utdelning 
Bolaget ska varje år till kommunen lämna utdelning på det kapital som kommunen 
skjutit till bolaget som betalning för aktier multiplicerat med den genomsnittliga stats-
låneräntan plus en (1) procentenhet. Utdelningen får dock, tillsammans med eventu-
ell övriga värdeöverföringar under ett räkenskapsår, inte överstiga hälften av föregå-
ende års vinst. 

Bolagets roll i kommunen och den kommunala styrningen 
Bolaget ägs av Bjuvs kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagets 
verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv som utfärdas av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställs av bolagsstämman. Detta 
ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Riktlinjer och policys som beslu-
tas av kommunfullmäktige ska gälla för bolaget. 

Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller 
annan författning. 

Kommunens ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska bolagets 
räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.  
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut om 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
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Rapportering och uppföljning av bolaget 
Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och lämna 
den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ ska kunna full-
göra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede som möjligt informera 
kommunen om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att på-
verka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.  
Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:  

• Protokoll från bolagsstämma 
• Protokoll från styrelsesammanträde 
• Budget, affärsplan och finansieringsplan 
• Bolagets årsredovisning samt tertialrapporter 
• Revisionsberättelse 
• Granskningsrapport 

Budget, affärsplan och finansieringsplan 
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. I denna 
ska också en analys av bostadsmarknaden presenteras samt fastställa behov och 
möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter.  
Fastställd affärsplan och budget ska årligen vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 31 december. 

Årsredovisning och tertialrapporter 
Bolaget lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal 
redovisning.  
Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen enligt kom-
munens tidplan (tertialrapport).  
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kom-
munens vision, mål och bolagets syfte och uppdrag. Uttalandet ska vara så utformat 
att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

Granskningsrapporten 
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolags-ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som 
utgör ram för verksamheten. 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakt-
tagelser med kommunstyrelsen. 
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Sekretess 
Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift till ägaren på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 
Ägardialog 
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med 
företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).  
Bolaget ska inför varje verksamhetsår göra en analys av bostadsmarknaden, och i 
dialog med kommunen fastställa behov och möjlighet att bygga ett angivet antal lä-
genheter. Analysen ska förutom omvärldsfaktorer ta utgångspunkt i kommunens krav 
att bolaget ska stå för 30 procent av kommunens årliga behov av nya bostäder, som 
framgår av kommunens bostadsförsörjningsprogram.    
Styrelsearbete och instruktion för VD 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsord-
ning. Denna ska fastställas årligen.  
Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets styrelse 
efter samråd med kommunstyrelsen. 
Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av 
den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. 
Detta ska ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras vid behov. 
 



 

 

2019-06-04 

 

 
 

 
 
BOLAGSORDNING FÖR AB BJUVSBOSTÄDER 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2019-06-19, § 82 
 
§ I Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Bjuvsbostäder 
 
§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuvs kommun, Skåne Län. 
 
§ 3 Verksamhets- Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i allmännyttigt syfte  
 föremål i Bjuvs kommun, förvärva, äga, bebygga, sälja och förvalta 

fastigheter och upplåta dessa med hyresrätt för bostäder och 
lokaler, med därtill hörande kollektiva anordningar. Lokalerna ska 
utgöra en mindre del av fastigheterna och ska ha ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten eller användas för 
kommunal verksamhet.  

 
                           § 4 Ändamålet  Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Bjuvs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. 

   
  Vid bolagets eventuella likvidation ska behållna tillgångar 
  tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges  Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
 rätt att ta ställ- möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
 ning som är av principiell betydelse, eller annars av större vikt, 
  fattas. 

     
§ 6 Aktiekapital  Aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner 
  (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor. 
 
§ 7 Antalet aktier  I bolaget skall finnas lägst 5.000 aktier och högst 20.000 aktier. 
 
§ 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt 

lägst fem och högst åtta personliga suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-
fullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter och suppleanter 
under mandatperioden när uppdraget upphör i förtid. Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

 



 

 

2019-06-04 

 

 
 

 
 
      
§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
  samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 

 av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Utsedd revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 

 
  Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
  ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolags- 
  lagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmanna- För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
 revisorer kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst 
   fem lekmannarevisorer. 
 

                  § 11   Kallelse          Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. 

      
§ 12 Ärenden på På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma 
 ordinarie bo-  till behandling. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller 
 lagsstämma  den styrelsen utser. 
  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän  
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och 

lekmannarevisorerna med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorsuppleant 
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och 

lekmannarevisorer med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
Punkt 11 anmäls det år som följer efter val till kommunfullmäktige. 

 
§ 13 Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 



 

 

2019-06-04 

 

 
 

 
 
§ 14 Firmateckning  Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 

verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 
§ 15 Inspektions-   Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun äger rätt att ta del av bolagets  
  rätt  handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 
§ 16 Ändring av  Denna bolagsordning får så länge Bjuvs kommun innehar aktier i 

bolagsordning  bolaget ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs
 kommun 

__________________________________ 
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1. Inledning 
 

Detta ägardirektiv avser Aktiebolaget Bjuvsbostäder (org.nr. 556089-5533, nedan 
kallat bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för att därefter 
tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2021-xx-xx. 

Bjuvs kommun (nedan kallat kommunen) har som mål att vara en attraktiv boende-
kommun. Med Vision 2030 som riktmärke vill vi skapa ett tryggt samhälle, fullt av puls 
och aktivitet. Vi sätter nästa generation i fokus genom att tänka långsiktigt och hållbart 
och vi arbetar aktivt för ett jämlikt samhälle där människors olikheter tillvaratas. För att 
förverkliga vår vision krävs att alla som arbetar inom kommunens verksamheter vågar 
tänka om och skapa nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bolagets ändamål och verksamhet 
 

2.1 Syfte och uppdrag 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordning för bolaget. Bolaget får inte 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten i bolaget 
ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten, 
kommunalrättsliga principer liksom vad som framgår av bolagsordningen och detta 
ägardirektiv.   

Bolaget är en del av den kommunala verksamheten och i den mån det är tillämpligt 
gäller likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 

Bolaget ska utgöra ett allmännyttigt bostadsbolag och ska verka inom förvaltning, 
uthyrning, kundservice, fastighets- och samhällsutveckling samt nybyggnation i syfte 
att skapa attraktiva bostäder och kommundelar. Bolaget ska nyproducera, förvalta och 
sälja huvudsakligen hyresrätter för bostadsändamål men även kommersiella lokaler 
och lokaler avsedda för kommunal verksamhet. Bolaget ska bedrivas enligt affärs-
mässiga principer och en långsiktigt hållbar grund. 
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2.2 Målstyrning 

Bolaget spelar en viktig roll i förverkligandet av kommunens ovan angivna vision och 
ska bidra till att kommunens mål uppfylls. 

Bolaget ska medverka till… 

…att skapa puls i tryggheten genom att: 

- bidra till bostadsförsörjningen i Bjuvs kommun och utveckla trygga 
boendemiljöer med förutsättningar för en ökad livskvalitet. 

- tillhandahålla ett brett utbud av attraktiva bostäder. 

…att skapa jämlikhet i olikhet genom att:  

- erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. 

- arbeta på ett öppet och kundorienterat sätt så att bolaget uppfattas som ett 
attraktivt alternativ på marknaden. 

- medverka till att det finns bostäder för alla kategorier av hyresgäster.  

…att sätta nästa generation i fokus genom att: 

- arbeta för att kunna driva verksamheten klimatneutralt och göra det enkelt för 
boende att leva miljövänligt.  

- vara i framkant gällande digital infrastruktur och uppkopplade hem. 

…att skapa kraft i nyskapande genom att:  

- anpassa verksamhet och nyproduktion utifrån marknadens långsiktiga efter-
frågan och behov samt vara en del av utvecklingen av framtidens boende-
miljöer. 

Utöver vad som anges ovan ska bolaget:  

- nyproducera i snitt 25 procent av kommunens årligen uppsatta mål för 
bostadsbyggande, med beaktande av övrig nyproduktion. 

- utföra de uppdrag inom ramen för bolagets verksamhet som ägaren tilldelar 
bolaget. 

 

2.3 Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Följande frågor är alltid av principiell beskaffenhet: 

- planer på eller ändrad riktning för bolagets verksamhet; 

- förvärv eller försäljningar av fastigheter med ett marknadsmässigt värde 
överstigande 10 miljoner kronor;  

- upptagande av nya lån överstigande 10 miljoner kronor; 

- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag; 

Kommenterad [JP1]: Nuvarande lydelse: Främja 

bostadsförsörjningen inom kommunen genom att förvärva 

bygga, sälja och förvalta fastigheter samt att utveckla 

boendemiljöer som främjar en ökad livskvalitet i Bjuvs 

kommun. 

Kommenterad [JP2]: Nuvarande lydelse: Erbjuda ett brett 

utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, 

standard och läge samt med god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet. 

Kommenterad [JP3]: Nuvarande lydelse: Medverka till att 

det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 

Kommenterad [JP4]: Nuvarande lydelse: Nyproducera 30 

procent av det inom kommunen förekommande årliga behovet 

av nya bostäder, som framgår av kommunens 

bostadsförsörjningsprogram. 
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- investeringar till ett värde överstigande 10 miljoner kronor per projekt.   

En fråga kan vara av principiell beskaffenhet även om den skulle understiga ovan-

stående värdemässiga gränser. 

Det åligger bolaget att säkerställa vad kommunen, genom kommunstyrelsen, anser 

vara av principiell beskaffenhet. 

 

 

3. Finansiella mål för bolaget  
 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att kunna investera i 

och bidra till kommunens utveckling utan aktieägartillskott. Bolaget ska därför på egen 

hand skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna bedriva verksamheten 

i enlighet med vad som framgår av bolagsordning och direktiv. En finansieringskälla 

kan vara försäljning av fastigheter till marknadsmässigt pris, inklusive ombildning av 

hyresrätter till bostadsrätter. 

Avkastningskravet ska sättas med hänsyn till bolagets aktiva samhällsansvar och 

långsiktiga utveckling i enlighet kommunens vision. Nedan redovisar ägaren ett antal 

ekonomiska förutsättningar och mål kopplade till bolagets verksamhet. Kommunen 

kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialoger. 

 

3.1 Direktavkastning 

Bolagets direktavkastning ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på 

jämförbara marknader. Bolagets direktavkastning skall som lägst vara 4,5 procent men 

sträva efter att uppnå 5 procent.  

Resultateffekten från genomförda finansiella långsiktiga satsningar, som kortsiktigt 

påverkar bolagets resultat, ska inte ingå vid beräkningen av avkastningskravet liksom 

kostnader och intäkter av extraordinär karaktär. Bolaget skall årligen till ägaren, i 

samband med årsredovisningen, redovisa bolagets direktavkastning jämte en 

jämförande analys med en grupp jämförbara bostadsföretag. 

Direktavkastning definieras som driftnetto relativt bedömt marknadsvärde.  

Driftnetto definieras som hyresintäkter minskat med kostnader för drift- och underhåll; 

det vill säga resultat före avskrivningar, central administration och finansiella poster. 

 

3.2 Soliditet 

Bolagets soliditet ska uppgå till lägst 18 procent. Soliditet definieras som eget kapital 

dividerat med totalt kapital. 

 

Kommenterad [JP5]: Nuvarande lydelse: Uppstår 

tveksamhet om huruvida kommunfullmäktiges 

ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 

kommunstyrelsen i kommunen. 

Kommenterad [JP6]: Tillägg. Meningen i nuvarande 

ägardirektiv lyder: En finansieringskälla kan vara försäljning 

av fastigheter. 

Kommenterad [JP7]: Nuvarande text: +/- 3 procent 

föreslås strykas 
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3.3 Värdering av bolagets fastigheter 

Bolaget ska årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 

aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslut 

samt användas vid beräkning av olika avkastningsmått. 

 

3.4 Lånevillkor 

För de lån där kommunen lämnar kommunal borgen eller har vidareförmedlat till 

bolaget ska bolaget förutom ränta betala en, vid var tid gällande och marknadsmässig, 

borgensavgift.  

 

3.5 Utdelning 

Målsättningen är att bolaget varje år till kommunen ska lämna utdelning enligt de 

riktlinjer för värdeöverföring som regleras av 3 § lagen (2010: 879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag. 

 

4. Bolagets roll i kommunen och den kommunala 
styrningen 

 

Aktiebolagslagen (2005:551) gör gällande att verksamheten i kommunens aktiebolag 

ska bedrivas på̊ affärsmässiga grunder. Bolaget ska därtill tillsammans med ägaren 

bidra till att kommunkoncernen realiserar Bjuvs kommuns vision.  

Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv som utfärdas 

av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställs av bolagsstämman. Detta 

ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Riktlinjer och policys som beslutas 

av kommunfullmäktige ska gälla för bolaget. 

 

4.1 Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning. 

 

4.2 Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) under uppsikt av kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska 
bolagets räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommun-
styrelsen begär.  

Kommenterad [JP8]: Nuvarande lydelse: Bolaget ska 

varje år till kommunen lämna utdelning på det kapital som 

kommunen skjutit till bolaget som betalning för 

aktier multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 

plus en (1) procentenhet. Utdelningen får dock, tillsammans 

med eventuell övriga värdeöverföringar under ett 

räkenskapsår, inte överstiga hälften av föregående års vinst. 

Kommenterad [JP9]: Förslag på text som läggs till. 

Kommenterad [JP10]: Förslag på text som stryks: Bolaget 

ägs av Bjuvs kommun och är en del av kommunens 

verksamhet. 

Kommenterad [JP11]: Uppdaterad hänvisning till nya 

kommunallagen. 
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Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen fatta årliga beslut om huruvida 
verksamheten 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 kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

4.3 Ägardialog, rapportering och uppföljning av bolaget 

Bolagets styrelse, verkställande direktör (VD) och andra nyckelpersoner i bolaget ska 
delta vid möte med företrädare för kommunen (kommunstyrelsens ordförande) minst 
en gång per år (ägardialog).  

Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och lämna 
den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede som möjligt informera 
kommunen om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att 
påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.  

Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:  

- Protokoll från bolagsstämma 
- Protokoll från styrelsesammanträde 
- Budget, affärsplan och finansieringsplan 
- Bolagets årsredovisning samt tertialrapporter 
- Revisionsberättelse 
- Granskningsrapport 

 

4.4 Budget, affärsplan och finansieringsplan 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga 
för upprättande av kommunens budget. 

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för de 
närmaste tre räkenskapsåren samt budget för nästkommande räkenskapsår. I denna 
ska också en analys av bostadsmarknaden presenteras liksom en analys av behov 
och möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter.  

Fastställd affärsplan och budget ska årligen vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 31 december. 

4.5 Årsredovisning och tertialrapporter 

Bolaget ska lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms nödvändiga 
för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. 

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen enligt 
kommunens tidplan (tertialrapport).  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
kommunens vision och mål liksom bolagets syfte och uppdrag. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 
kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

 

Kommenterad [JP12]: Uppdaterad hänvisning till 

kommunallagen. 

Kommenterad [JP13]: Nuvarande lydelse: Ägardialog 

Bolagets styrelse, verkställande direktör (VD) och andra 

nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare 

för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Bolaget ska 

inför varje verksamhetsår göra en analys av 

bostadsmarknaden, och i dialog med kommunen fastställa 

behov och möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter. 

Analysen ska förutom omvärldsfaktorer ta utgångspunkt i 

kommunens krav att bolaget ska stå för 20–30 procent av 

kommunens årliga behov av nya bostäder, som framgår av 

kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Kommenterad [JP14]: Uppdaterad hänvisning till ny lag om 

kommunal redovisning 

Kommenterad [JP15]: Uppdaterad hänvisning till 

kommunallagen 
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4.6 Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-
ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten. 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med kommunstyrelsen. 

 

4.7 Sekretess 

Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift till ägaren på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

 

4.8 Allmänna handlingar och arkivering 

Bolaget ska ge allmänheten rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Bolagets handlingar ska bevaras, 
hållas ordnade och vårdas enligt bestämmelserna i arkivlagen och Bjuvs kommuns 
arkivreglemente. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Bjuvs kommun. 

  

4.9 Styrelsearbete och instruktion för verkställande direktör 

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbets-
ordning. Denna ska fastställas årligen.  

Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets styrelse. 
Styrelsen ska ha dialog med kommunstyrelsen.  

Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den 
löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Detta ska 
ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras vid behov. 

Kommenterad [JP16]: Förslag på ny punkt om allmänna 

handlingar och arkivering 

Kommenterad [JP17]: Nuvarande lydelse: Beslut om 

anställande och anställningsupphörande av VD fattas av 

bolagets styrelse efter samråd med kommunstyrelsen. 



 

 

2021-03-26 

 

 

 

 
 

BOLAGSORDNING FÖR AB BJUVSBOSTÄDER 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx 
 
§ I Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Bjuvsbostäder 
 
§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuvs kommun, Skåne Län. 
 
§ 3 Verksamhets- Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i allmännyttigt syfte  
 föremål i Bjuvs kommun, förvärva, äga, bebygga, sälja och förvalta 

fastigheter och upplåta dessa med hyresrätt för bostäder och 
lokaler, med därtill hörande kollektiva anordningar. Lokalerna ska 
utgöra en mindre del av fastigheterna och ska ha ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten eller användas för 
kommunal verksamhet.  

 
                           § 4 Ändamålet  Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Bjuvs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. 

   
  Vid bolagets eventuella likvidation ska behållna tillgångar 
  tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges  Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
 rätt att ta ställ- möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
 ning som är av principiell betydelse, eller annars av större vikt, 
  fattas. 

     
§ 6 Aktiekapital  Aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner 
  (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor. 
 
§ 7 Antalet aktier  I bolaget skall finnas lägst 5.000 aktier och högst 20.000 aktier. 
 
§ 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt 

lägst fem och högst åtta suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-
fullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter och suppleanter 
under mandatperioden när uppdraget upphör i förtid. Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

 

Kommenterad [A1]: Tidigare lydelse:  

”personliga suppleanter” 



 

 

2021-03-26 

 

 

 

 
 
      
§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
  samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 

 av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Utsedd revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 

 
  Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
  ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolags- 
  lagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmanna- För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
 revisorer kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst 
   sex lekmannarevisorer. 
 

                  § 11   Kallelse          Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. 

      
§ 12 Ärenden på På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma 
 ordinarie bo-  till behandling. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller 
 lagsstämma  den styrelsen utser. 
  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän  
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och 

lekmannarevisorerna med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorsuppleant 
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och 

lekmannarevisorer med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
Punkt 11 anmäls det år som följer efter val till kommunfullmäktige. 

 
§ 13 Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 



 

 

2021-03-26 

 

 

 

 
 
§ 14 Firmateckning  Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 

verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 
§ 15 Inspektions-   Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun äger rätt att ta del av bolagets  
  rätt  handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 
§ 16 Ändring av  Denna bolagsordning får så länge Bjuvs kommun innehar aktier i 

bolagsordning  bolaget ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs
 kommun 

__________________________________ 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef  
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-26 
Referens 

KS 2020-00461 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB 
Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning av ärendet 

 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 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. 

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-26 
 

KS 2020-00461 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
AB Bjuvsbostäder 
Stämmoombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 

     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, § 83 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Föreskrifter 
om eldningsförbud i Bjuvs kommun.   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 



Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuv kommun  

Kommunfullmäktige i Bjuv kommun har den (datum) 2021, § XX, beslutat med stöd av 2 kap. 7 § 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att följande ska gälla för Bjuv kommun:   

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.   

Förbud vid brandriskvärde 4 och 5:  

1 §  Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, 

grillning, uppvärmning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, 

grenar etc.).  Förbud mot användning av ogräsbrännare gäller oavsett bränsle.     

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt kan 

spridas vidare i terrängen.    

Förbudet omfattar inte:   

- grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att 

möjligheten till spridning av brand är låg,    

-  grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa, fritidshus, 

kolonistuga eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning 

ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk 

för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på 

stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Det är 

också tillåtet att, på samma villkor, grilla på campingplatser.    

-  grillning och matlagning som utförs av ideella föreningar och 

näringsidkare inom eget verksamhetsområde, om det sker på 

obrännbart underlag på behörigt avstånd från skog och mark eller annat 

brännbart material och där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.   

2 §  Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärde 4 och 5.   

Förbud vid brandriskvärde 5E:    

3 §  Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, 

grillning, uppvärmning, matlagning, bränning  oavsett vilken typ av bränsle som 

används.    

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark eller områden där eld lätt kan 

spridas vidare i terrängen.   

   Förbudet omfattar inte:   

- grillning och matlagning på tomt i anslutning till villa, fritidshus , 

kolonistuga eller flerbostadshus. Grill eller annan matlagningsanordning 

ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk 

för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på 



stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs. Det är 

också tillåtet att, på samma villkor, grilla på campingplatser.    

- användning av gasolvärmare på tomt i anslutning till villa, fritidshus, 

kolonistuga eller flerbostadshus eller inom det egna 

verksamhetsområdet för ideella föreningar och näringsidkare.    

- grillning och matlagning som utförs av ideella föreningar och 

näringsidkare inom eget verksamhetsområde, om det sker på 

obrännbart underlag på behörigt avstånd från skog och mark eller annat 

brännbart material och där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.     

- heta arbeten om de utförs av certifierade hetarbetare.   

4 §  Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.   

Övrigt   

5 §  Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommunstyrelsen.  

Upplysning  

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med 

stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Föreskrifter om eldning finns också i 

Söderåsens miljöförbunds Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

 

  

  

 



Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bjuv, Klippan, Perstorp, 

Svalöv och Örkelljunga kommun, meddelade av kommunfullmäktige i Bjuv den 29 september 

2011 §73, Klippan den 25 oktober 2011 §77, Perstorp den 21 september 2011 §90, Svalöv den 

31 oktober 2011 §165 och Örkelljunga den 26 september §123. 

 

Med stöd av 9 kap. 8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808) 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§ miljöbalken 

meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön. 

 

Inledande bestämmelser 

1§ 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön. 

 

Djurhållning 

2§ 
Det krävs tillstånd av miljöförbundet för att inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 

3. orm, 

 

Tomgångskörning 

3§ 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut. 

Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 

2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser 

uppvärmning. 

 

Spridning av gödsel 
4§ 

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom, eller 100 m intill 

område med detaljplan ska ansöka om tillstånd till detta hos miljöförbundet innan spridning sker.  

 

Ansökan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst, fjäderfä eller gris 

om den sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar 

anslutning till spridningen. Ansökan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i 

tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Värmepumpsanläggning 

5§ 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 

anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme 

ur mark, ytvatten eller grundvatten. Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd för att inrätta 

en sådan anläggning inom vattenskyddsområden.  

 

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver 

tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Vad som sägs i 6 paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som 

generalläkaren utövar tillsyn över. 

 



 

Eldning 

6§ 
Småskalig vedeldning för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är: 

1. miljögodkänd eller 

2. försedd med ackumulatortank 

är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom område som är detaljplanelagt för 

bostadsändamål. 

 

7§ 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln inte får 

vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (s k pyreldning) samt att bränslet ska ha högst 

25 % fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryck-

impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.  

 

8§ 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 

under tiden 1 april - 30 september, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april. 

 

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte 

kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. 

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 

renhållningsordning. 

 

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 

 

Bränning av halm 

9§ 
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark. 

 

Ansökan och anmälan 

10§ 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller 

anmälan enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara 

skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i 

ansökan eller anmälan. 

 

Straffbestämmelser 

11§ 
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 

 

Dispens 

12§ 
Miljöförbundet får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för 

olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

 

Avgifter 

13§ 
Miljöförbundet får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för 

handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som miljöförbundets direktion antagit. 

 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2011, förutom § 6 som träder i kraft den  

1 juni 2012 i Bjuv, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och den 1 juni 2013 i Svalövs kommun. Äldre 

lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa föreskrifter trätt i kraft. 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-29 
Referens 

KS 2021-00160 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuv kommun  

 

Sammanfattning av ärendet 

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.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2020-00504  

Motion från Anders Månsson (S) angående 
namnbrickor till förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska det framgå personens namn, partibeteckning samt nämnd. 
Avsikten är bl a att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
möter och därmed öka känslan av trygghet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, tekniska  
förvaltningen och de i kommunhuset bedömer behovet olika.  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. I sammanhanget behöver 
det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen har samma utförande 
och design av namnskyltarna.  

 

Kostnaden är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka, som belastar 
respektive nämnd.         

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Maya Saksi, 2021-01-14 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-11-04  

 

Ärendet 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska personens namn, partibeteckning samt nämnd tydligt framgå. 
Avsikten är att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
möter och därmed öka känslan av trygghet.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, såväl 
socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten som vård- och 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

omsorgsverksamheten välkomnar förslaget. Tekniska förvaltningen 
uttrycker inget behov av att politiker bär namnbrickor. Förvaltningarna i 
kommunhuset uttrycker inget behov men ser heller inga problem eller 
nackdelar med att förtroendevalda politiker som vistas i kommunhuset bär 
namnbricka.  

 

Det har i samtal med de fackliga organisationerna aldrig framförts behov i 
den riktning som motionen föreslår.  

  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. De kan bäras vid externa 
möten och då man representerar kommunen, i allt från reception till 
konferenser, medborgarmöten etc.  

Namnskyltar kan beställas när behovet finns och kostnaden, som belastar 
respektive nämnd, är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka.   

 

Avslutningsvis behöver det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen 
har samma utförande och design av namnskyltarna. 

 

    
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram lämplig namnbricka och 
kortfattad rutin för användande. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-27, § 16 
 
 

Yrkande 

Bo Hallqvist (S), Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M), Nils Nilsson 
(C) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till motionen. 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram lämplig 
namnbricka och kortfattad rutin för användande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maya Saksi, kommunikationschef  
maya.saksi@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-14 
Referens 

KS 2020-00504 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Svar på motion från Anders Månsson (S) angående 
namnbrickor till förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska det framgå personens namn, partibeteckning samt nämnd. 
Avsikten är bl a att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
möter och därmed öka känslan av trygghet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, tekniska  
förvaltningen och de i kommunhuset bedömer behovet olika.  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. I sammanhanget behöver 
det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen har samma utförande 
och design av namnskyltarna.  

 

Kostnaden är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka, som belastar 
respektive nämnd.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maya Saksi, 2021-01-14 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-11-04  

 

Ärendet 

Anders Månsson (S) har i en motion 2020-11-04 föreslagit att förtroende-
valda politiker ska bära namnbricka när de vistas i kommunens lokaler. På 
brickan ska personens namn, partibeteckning samt nämnd tydligt framgå. 
Avsikten är att medarbetare i kommunens organisation ska veta vem de 
mö-ter och därmed öka känslan av trygghet.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en mindre men, adekvat  
utredning som konstaterar att verksamheterna på Almliden, såväl 
socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten som vård- och 
omsorgsverksamheten välkomnar förslaget. Tekniska förvaltningen 
uttrycker inget behov av att politiker bär namnbrickor. Förvaltningarna i 
kommunhuset uttrycker inget behov men ser heller inga problem eller 
nackdelar med att förtroendevalda politiker som vistas i kommunhuset bär 
namnbricka.  



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-01-14 
 

KS 2020-00504 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Det har i samtal med de fackliga organisationerna aldrig framförts behov i 
den riktning som motionen föreslår.  

  

Namnskyltar kan bidra till att skapa en känsla av sammanhållen identitet 
och ge ett professionellt intryck i en organisation. De kan bäras vid externa 
möten och då man representerar kommunen, i allt från reception till 
konferenser, medborgarmöten etc.  

Namnskyltar kan beställas när behovet finns och kostnaden, som belastar 
respektive nämnd, är sannolikt 30-50 kronor per namnbricka.   

 

Avslutningsvis behöver det framhållas att det är viktigt att alla i kommunen 
har samma utförande och design av namnskyltarna. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram 
lämplig namnbricka och kortfattad rutin för användande. 

 

 

 
 
Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Anders Månsson (S) 
Samtliga nämnder 
Diariet 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 52 Dnr 2021-00151  

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.    

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av 
utsmyckning i Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

  



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

KS 2020-00504  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående namnbrickor till 
förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-11-04. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 
avhämtning 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

   

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24    

 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-31, § 66 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

    
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-24 
Referens 

KS 2021-00151 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

 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.    

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00504  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående namnbrickor till 
förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-11-04. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-24 
 

KS 2021-00151 
Sida 

2(2) 
 

 

avhämtning 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24    

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

    

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 53 Dnr 2021-00152  

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 2020-00540  

Medborgarförslag angående 
hundrastgård/hundhägn 

Anmäld i fullmäktige 2020-12-10. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Behandlad i tekniska nämnden 
2021-02-23, § 17. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Planeras anmälas i fullmäktige 
2021-04-26. 

   

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-31, § 67 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-24 
Referens 

KS 2021-00152 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 2020-00540  

Medborgarförslag angående 
hundrastgård/hundhägn 

Anmäld i fullmäktige 2020-12-10. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Behandlad i tekniska nämnden 
2021-02-23, § 17. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Planeras anmälas i fullmäktige 
2021-04-26. 

   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-03-24 
 

KS 2021-00152 
Sida 

2(2) 
 

 

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



Från: Patric Fors 
Skickat: den 12 april 2021 22:16 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse 
 
Härmed avsäger jag mig min plats i kommunstyrelsen av personliga skäl.  
 
Ekeby 210412 
Patric Fors 
Vice ordförande moderaterna i Bjuvs kommun.  
 
Skickat från min iPhone 



Från: Linda Farrelly <linda.farrelly77@gmail.com> 
Skickat: den 13 april 2021 09:37 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: avsäger mig mina uppdrag 
 
Hej! 

Jag, Linda Farrelly (M), avsäger mig mina uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

  

Linda Farrelly (M) 

 
--  
Med Vänlig Hälsning 

Linda Farrelly  



Från: Ted Nilsson <kartgatan7@outlook.com> 
Skickat: den 12 april 2021 22:37 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse Bun 2021-04-12 
 
Härmed avsäger jag Ted Nilsson min plats som ordinarie ledamot i BUN, Barn och utbildningsnämnden i 
Bjuvs kommun 
 
2021-04-12 
 
Mvh  
Ted Nilsson 
Kartgatan7 
26771 Billesholm  
0738-551985 
 
Skickades från E-post för Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986




 

Billesholm 2021-02-08         

             
 

Hej! 

 

Härmed avsäger jag mig min plats som ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun.  

 

Tack för förtroendet under den tiden jag har fått möjligheten att representera våra invånare i 

Bjuvs kommun i detta uppdrag. 

 

Med vänliga hälsningar 

Gazmir Vukaj  (M) 

 



 

Billesholm 2021-02-08         

             
 

Hej! 

 

Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i tekniskanämnden i Bjuvs kommun.  

 

Tack för förtroendet under den tiden jag har fått möjligheten att representera våra invånare i 

Bjuvs kommun i detta uppdrag. 

 

Med vänliga hälsningar 

Gazmir Vukaj  (M) 

 



Från: Håkan Olsson <elhakan1970@gmail.com> 
Skickat: den 16 april 2021 01:42 
Till: Susan Elmlund 
Kopia: Christer Landin 
Ämne: Avsägning 
 
Hej 
Härmed avsäger jag Håkan Olsson mig mitt politiska förtroendeuppdrag som suppleant/ersättare i Vård 
och omsorgsnämnden för Socialdemokraterna  
Mvh Håkan Olsson   
 




