
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (31) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-17 
 

 

  
 

Plats och tid 
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Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Kenneth Bolinder () 
Claes Osslén (SD), 1:e vice ordförande 
Matthias Åkesson (M) 
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Ullerholm (SD) 
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(KD) §§ 146-149 
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§§ 150-152 
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Alf Nilsson (S) §§ 142-149 
Liselott Ljung (S) 
 

Bo Hallqvist (S) 
Terhi Laine (S) 
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Emma Nordwall förbundsdirektör RSNV, 
§ 144 
Susan Elmlund kommunsekreterare 

 

Justerare Matthias Åkesson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdag 2021-11-18 kl 16:00 
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§ 142 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Matthias Åkesson (M).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Matthias Åkesson (M) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 143 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-11-10.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.      
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§ 144 Dnr 2021-00475  

Information om Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 
förbundsdirektör Emma Nordwall 

Sammanfattning 

Förbundsdirektör Emma Nordwall informerade om arbetet inom 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Emma Nordwall  
Diariet      
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§ 145 Dnr 2021-00453  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - antagande 

Sammanfattning 

Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 

med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 

sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 

 

Under 2020 avgränsades ett område på cirka 33 hektar och utreddes i ett 

planprogram som ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner, Totalt 

förväntas planprogramsområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 

Selleberga under kommande decennier. 

 
Under 2021 har ett förslag till en första detaljplan på cirka 8,5 hektar 
arbetats fram med syftet att möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar, en 
förskola, park- och naturytor samt område för dagvattenhantering. Förslaget 
tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata används 
för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda insatser, sakägare 
och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 2021-
01-20 – 28 2021-02-28, granskning skedde under perioden 2021-06-23 – 
2021-08-31.  
 
Synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen med 
kommentar om hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
Förslaget till detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2021-10-21, 
§89. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglag 
2010:900 (PBL).  
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-10-29 
Byggnadsnämnden, 2021-10-21, § 89 
Plankarta, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 
Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Samrådsredogörelse, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01 
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01 
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01 
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-03-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06 
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06 
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-06-18 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuvs kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05 
Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för 
del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 213 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 146 Dnr 2021-00263  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 68% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-01 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun (211101) 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun 
(211101) 
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Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 214 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 147 Dnr 2021-00428  

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning äskade investeringar 
Samverkan för Bjuvs kommun: Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 -
2024 
  

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi. 

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs 
kommun. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
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att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 
tillgänglighet och bemötande 

- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat 

- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 
med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
Samverkans för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Samverkan för 
Bjuvs kommuns förslag till budget och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 
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att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 

näringslivsranking inom företagsklimat 
- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 

med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 
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Reservation 

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

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 215 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till 
Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 10:10 – 10:20. 

 

Yrkande 

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

Ulrika Thulin (S) och Krister Bergsten (L) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs 
kommuns förslag till budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkanden till Samverkan för Bjuvs 
kommuns förslag till budget och arbetsutskottets förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = bifallsyrkanden till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget 
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Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
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att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 

näringslivsranking inom företagsklimat 
- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 

med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

      
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 148 Dnr 2021-00376  

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Tekniska nämnden, 2021-09-28, § 76 (med bilaga) 
NSVA AB, skrivelse taxeändring 2022 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2022 Bjuv 

 

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 

VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och 
med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 

   

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med 2022-01-01 justera avgifterna i 
VA-taxan enligt förslag. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 216 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 
2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 149 Dnr 2021-00462  

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning 

Sammanfattning 

 Vuxenomsorgen inom avdelningen för arbete och tillväxt handhar 
hanteringen av dödsboanmälningar och dödsboförvaltningar i Bjuvs 
kommun. 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att 
avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och 
fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. 
Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 
tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättning skall därför motsvara 
kommunens självkostnad. Det förslag som nedan framförs baserar sig på 
uppgifter om vad kommuner i allmänhet tar ut för tillfällig dödsboförvaltning 
och åtgärder enligt begravningslagen. Den taxan är 0,8% av gällande 
prisbasbelopp per timme. Detta innebär att timtaxan med innevarande års 
prisbasbelopp blir 381 kr/timme 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt 

Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-18 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 

Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget 
till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att lämna ärendet 
vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i fastställande av 
taxa. 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom 
förslaget till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att 
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i 
fastställande av taxa. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2021-10-27, § 80 

 

      

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att införa en avgift för tillfällig dödsboförvaltning och ordnande med 
gravsättning som ska uppgå till 0.8 % av prisbasbeloppet per timme. 
Avgiften ska börja gälla från och med 1 januari 2022.  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en avgift för 
tillfällig dödsboförvaltning och ordnande med gravsättning som ska uppgå 
till 0.8 % av prisbasbeloppet per timme. Avgiften ska börja gälla från och 
med 1 januari 2022.  
      
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 150 Dnr 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående 
ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående 
ungdomsbiljetter för skolungdomar. I motionen yrkar Ulrika Thulin på att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet. Förvaltningen har under beredningen av ärendet 
inhämtat uppgifter från Skånetrafiken samt prisexempel på vad ett sådant 
införande kan kosta för kommunen. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren 2021-10-29 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-04-27 
  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet.  

I motionen framgår att Region Skåne inom kort kommer att fatta beslut om 
att erbjuda kommunerna en så kallad ”Ungdomsbiljett” för att kunna 
användas av grundskole- och gymnasieelever, att ungdomsbiljetten skulle 
gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar samt att med 
”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av 
olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt,  

- Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region 
Skåne/Skånetrafiken för att införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar 
från och med det året man fyller 13 år och till och med sista året på 
gymnasiet.  
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Förvaltningen har begärt in prisuppgifter från Skånetrafiken som har lämnat 
över prisexempel på vad de bedömer ett införande av ungdomsbiljett skulle 
innebära för Bjuvs kommun: 

Skånetrafiken har under hösten lanserat ett nytt erbjudande till 
kommunerna; Ungdomsbiljett, som ett komplement till Skolbiljett. 
 
Den befintliga Skolbiljetten köper kommunerna till de skolelever som är 
berättigade till skolskjuts och som kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun är 6.450:- för grundskoleelever och 7.550:- för 
gymnasieelever. 
 
Ungdomsbiljetten kommer också att gälla i hela Skåne, fast alltid, alltså 
även på helger och under sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun kommer vara 3.550:- för ungdomar i 
grundskoleåldern och 7.550:- för ungdomar i gymnasieåldern. 
 
Att priset för erbjudandet som är bättre för den enskilde ungdomen är lägre 
per styck förvånar säkert men förklaras av att kommunen måste välja ett 
åldersspann och köpa ungdomsbiljetten till alla ungdomar i det 
åldersspannet som är skrivna i kommunen. 
 
Kommunens administration av ungdomsbiljetten kommer att fungera på 
samma sätt som för skolbiljetten så det blir inte mycket nytt att behöva lära. 
 
Räkneexempel 
Enligt Skånetrafikens uppgifter har Bjuv cirka 200 ungdomar i varje årskull, 
alltså cirka 600 i åldern motsvarande årskurs 7-9 och cirka 600 i 
gymnasieåldern. 
Ungdomsbiljett till dessa skulle då kosta: 
600*3.550+600*7.550=6.660.000:- 
 
I dag köper Bjuv cirka 70 skolbiljetter för grundskolan och nästan 600 för 
gymnasieskolan. Alltså, nästan alla i gymnasieåldern har redan skolbiljett. 
En rimlig uppskattning från Skånetrafikens sida är att merkostnaden för Bjuv 
att köpa Ungdomsbiljett till de totalt cirka 1.200 ungdomarna i åldersspannet 
som motsvarar årskurs 7-9 plus gymnasiet är högt räknat 
600*3.550=2.130.000:-. 
 
Samlad bedömning: 
Det saknas medel i nuvarande budget för att införa ungdomsbiljetten för 
samtliga ungdomar 7-9 samt i gymnasieåldern. Frågan bör därför får lyftas 
som en satsning i den ordinarie budgetprocessen.  
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Ordförandes förslag till beslut 

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

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och bifallsyrkanden 
till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 217 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 

Lars Hein (SD), Bengt Gottschalk (SD), Kenneth Bolinder (-), Claes Osslén 
(SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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Proposition 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkanden till motionen och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 151 Dnr 2021-00409  

Revisionen: Granskning av målstyrningen 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsens och nämndernas målstyrning i syfte att bedöma 
huruvida denna är utformad på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse eller ej. 
Granskningen har resulterat i ett antal rekommendationer och revisionen 
efterfrågar nu svar från kommunstyrelsen. För var och en av 
rekommendationerna önskar revisionen svar på om kommunstyrelsen håller 
med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas samt när dessa kommer 
vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste svarsdag har sedermera 
skjutits fram till 2021-11-18. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-10-26 
Revisionen: Granskning av målstyrningen 
Revisionen: Missiv  

 

 

Ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på̊ ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen. Granskningen har genomförts med hjälp av 
dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner.  

Av rapporten framkommer att kommunstyrelsens och nämndernas 
uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen anses följa kommunens 
målstyrningsmodell och målarbetet ger en uppfattning om hur arbetet går för 
de olika nämnderna. Samtidigt gör revisionen bedömningen att kommunens 
målarbete inte förefaller vara styrande för nämndernas verksamheter utan 
att den snarare har en redovisande funktion. Som stöd för denna slutsats 
påpekar granskningen att avvikelser i målstyrningen sällan följs upp med 
beskrivning av åtgärder. Nämndmålens ofta breda formuleringar resulterar i 
ett behov av bedömning av måluppfyllelsen och revisionen tycker sig se en 
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viss godtycklighet i dessa bedömningar. Slutligen ser revisionen 
förekomsten av indikatorer som inte går att följa upp mer än en gång om 
året som problematisk i och med att detta försvårar nämndernas möjligheter 
att vidta åtgärder under året. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

– utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte, 

– se över behovet av ytterligare kommunövergripande samordning och 
vägledning i målarbetet, samt 

– införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska hanteras. 

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas vidare att: 

– se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet 
med styrmodellen. 

För var och en av rekommendationerna önskar revisionen svar på huruvida 

kommunstyrelsen håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas 

samt när dessa kommer vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste 

svarsdag har sedermera skjutits fram till 2021-11-18. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till revisionen: 

Rekommendation 1: utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte 

Kommunens målstyrning uppnår flera syften samtidigt som det alltid finns 

utrymme för förbättringar. Kommunstyrelsens förvaltning delar i viss mån 

revisionens bedömning att målarbetet har blivit alltmer redovisande. 

Utvärdering av målarbetet sker kontinuerligt och har resulterat i föresatsen 

att utveckla en i stora drag ny styrmodell för kommunen med större inslag 

av tillitsbaserad styrning. Planen är att utforma denna nya styrmodell under 

år 2022 och implementera den inför år 2023. 

 

 

Rekommendation 2: se över behovet av ytterligare kommunövergripande 

samordning och vägledning i målarbetet 

Som granskningen noterar förekom en hel del kommunövergripande 

samordning och vägledning för ett antal år sedan när kommunen utvecklade 

sin Vision 2030 men det är numera till stor del upp till respektive nämnd att 

på eget initiativ utveckla sina mål och indikatorer. Detta ligger i linje med 

styrmodellens utformning. Samtidigt ska det noteras att kommunstyrelsens 

förvaltning erbjuder stöd och vägledning till övriga förvaltningar när och om 

detta efterfrågas. I den kommande utvecklingen av en ny styrmodell är det 

givetvis både naturligt och nödvändigt att kommunövergripande insatser 

ökar igen.  
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Rekommendation 3: införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska 

hanteras 

Kommunstyrelsens förvaltning delar revisionens bedömning att det i 

dagsläget saknas stöd och riktlinjer dels kring hur ej uppfyllda mål ska 

diskuteras och hanteras, dels kring formulering och uppföljning av åtgärder. 

Behovet av att fastslå sådana riktlinjer och rutiner kommer ses över under 

nästa år i och med utvecklingen av ny styrmodell. 

 

Rekommendation 4: se över valet av indikatorer så att de möjliggör 

uppföljning i enlighet med styrmodellen. 

 

Alla utvalda indikatorer ska kunna följas upp i och med årsredovisningen.  

I de fall detta inte skett kan det bero på uteblivna data eller att rutiner för 

planering och uppföljning av mål och indikatorer inte har följts. 

Det är givetvis att föredra att utvalda indikatorer även kan följas upp i och 

med tertial ett och två men detta skulle i många fall begränsa utbudet av 

tillgängliga indikatorer markant. Flertalet statistiska undersökningar på såväl 

nationell som lokal nivå sker exempelvis endast en gång per år.  

Det är utan tvekan en utmaning att hitta eller utveckla bra indikatorer som 

ger en tydlig och entydig signal på hur verksamheten ligger till. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör varje höst en översyn av sina indikatorer 

i syfte att främja en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

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

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-03, § 210 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande svar som sitt eget samt 
översända detta till revisionen.   
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Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Anmälan kommunfullmäktige 
Diariet 
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§ 152 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)   
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2021-10-06, 2021-10-13 extra, 
2021-11-03, 2021-11-10 

 
2)  
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, protokoll 2021-10-27 
 
3) KS 2021-00146 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 78: ekonomisk rapport 
september 2021 (med bilagor) 
 
4)  KS 2021-00146 
Vård- och omsorgsnämnden § 118: ekonomisk rapport september 2021 
(med bilagor) 
      
5)  KS 2021-00263 
Kultur- och fritidsnämnden § 66: delårsrapport 2021 (med bilagor) 
 
6)  KS 2021-00409 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 79: Revisionsrapport, 
granskning av målstyrningen (med bilaga) 
 
7)  KS 2021-00409 
Tekniska nämnden § 68: Revisionen: granskning av målstyrningen (med 
bilagor) 
 
8)  KS 2021-00377 
Lokala BRÅ: protokoll 2021-09-27 
 
9) KS 2021-00312 
Omsorg i Bjuv AB: styrelseprotokoll, 2021-10-12  
 
10) KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: protokoll extra bolagsstämma, 2021-10-22 
 
11) KS 2021-00096 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll, 2021-10-26  
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12) KS 2021-00465 
Länsstyrelsen Skåne: protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 2021 
 
13) KS 2021-00098 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll 2021-09-30 (med bilagor) 
 
14) KS 2021-00178 
Kommunalförbundet Medelpunkten: protokoll direktionen 2021-09-08,  
2021-10-20 (med bilaga) 
 
15) KS 2021-00067  
Söderåsens miljöförbund: minnesanteckningar medlemsråd, 2021-10-18 
 
 
16) KS 2021-00062 
Söderåsens samordningsförbund, protokoll 2021-10-22 (med bilaga) 
 
17) KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll styrelsemöte nr 5, 2021-09-24 
 
 
18) KS 2021-00145 
NSR AB ekonomiska och tekniska delegationen: protokoll, 2021-09-23 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

      
 

 

 

 


