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§ 64 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.       
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§ 65 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-03-30. 
 
Ordförande föreslår som nytt ärende 13: Information om digital signering. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillänn.      
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§ 66 Dnr 2022-00157  

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 för 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2022 
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år 
2020 enligt bifogat beslutsunderlag. Till detta kommer även ett nytt äskande 
på 300 tkr. Totalt föreslås en tilläggsbudgetering på 60 521 tkr.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-03-28 
Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022, 2022-03-28  

  

Ärendet 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 263,7 mnkr och under året 
genomfördes projekt motsvarande 126,4 mnkr, vilket motsvarar en 
investeringsgrad på 48 procent. Flera projekt har av olika anledningar inte 
kunnat slutföras eller ens påbörjas. För de projekt som ska fortsätta under 
2022 finns det behov av att tilläggsbudgetera ej utnyttjade anslag enligt 
bifogat underlag. Sammanlagt handlar det om 25 projekt och ett anslag på 
60 221 tkr. 

Till detta kommer ett nytt äskande som avser inköp av inventarier till LSS-
verksamheten till en summa av 300 tkr. Projektet i fråga beviljades redan i 
samband med Budget 2020 men inkluderades av okänd anledning 
sedermera inte i Budget 2021. Eftersom det finns behov av att genomföra 
projektet under 2022 kompletteras tilläggsbudgeten med detta äskande.  

Årets tilläggsbudget uppgår därmed till totalt 60 521 tkr. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 521 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 60 521 tkr enligt förslag 
daterat 2022-03-28.  
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 67 Dnr 2021-00266  

Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2021 
(exklusive arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under 2021 skall redovisning till 
kommunfullmäktige ske tertialvis. Det innebär tertialrapport per april, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning efter verksamhetsårets slut.  

Årsredovisningen innehåller årets ekonomiska utfall samt uppföljning av 
verksamheten och dess mål.  

Kommunstyrelsen redovisar en budget i balans för året med ett ekonomiskt 
resultat på 0,9 mnkr. Överskottet kan framför allt förklaras med tillfälliga 
vakanser.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-03-28 
Årsredovisning 2021 Kommunstyrelse (exklusive utskottet för arbete och 
tillväxt), 2022-03-28 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen (exklusive utskottet för 
arbete och tillväxt), samt  

överlämna rapport till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen (exklusive utskottet för 
arbete och tillväxt), samt  

överlämna rapport till kommunfullmäktige. 

   
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2022-00143  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2021 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2021.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-28 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2021 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, protokoll direktionen, 2022-02-15 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 69 Dnr 2022-00096  

Årsredovisning för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2021 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.   

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

 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning 2021 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

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

     
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 70 Dnr 2022-00148  

Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

Sammanfattning 

AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 2021. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 2021 lekmannarevisorer 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2021 
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Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

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

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 71 Dnr 2022-00144  

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021 

Sammanfattning 

Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 
2021. 

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

 

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

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-03-30 
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2021 
Granskningsrapport och revisionsberättelse 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2021, 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs 
Stadsnät AB 2021, 

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

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 72 Dnr 2022-00155  

Revidering av informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen med anledning av HR-servicecenter 
och samlad socialtjänst 

Sammanfattning 

En informationshanteringsplan är ett dokument som beskriver myndighetens 
alla allmänna handlingar och hur de ska hanteras. En 
informationshanteringsplan är myndighetens sätt att håll god ordning och 
reda på sina handlingar. Informationshanteringsplanen avser att förbättra 
tjänstepersoners, förtroendevaldas och allmänhetens möjligheter att söka 
och återfinna information inom kommunstyrelsen.  

Två större organisationsförändringar har trätt i kraft under 2022 vilket också 
påverkar hanteringen av kommunstyrelsens handlingar. Kommunstyrelsen 
beslutade 2021-12-01 § 156 att Bjuvs kommun ska ingå i HR-servicecenter 
vilket innebär att hanteringen av löner och pensioner flyttas över till 
Helsingborgs stad från den 1 april 2022. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-03-28 att skapa en socialförvaltning och byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, men behålla 
nämndorganisationen. Kommunfullmäktiges beslut innebär att avdelningen 
för arbete och tillväxt upplöses och deras verksamhetsområden införlivas i 
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utskottet för arbete och 
tillväxt är dock fortsatt politiskt ansvarig för verksamheten.   

Ovanstående förändringar kräver en revidering av 
informationshanteringsplanen och arkivbeskrivningen för att återspegla 
kommunstyrelsens verksamhet.   

I den reviderade informationshanteringsplanen har det även gjorts mindre 
ändringar i andra verksamheter för att förtydliga och förbättra vilka 
handlingar som åsyftas.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2022-03-24 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen  
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att anta den reviderade ”Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen” 
och ”Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen”. 
 

Redaktionell ändring 

På sidan 10 i informationshanteringsplanen ska Datainspektionen på två 
ställen ändras till Integritetsskyddsmyndigheten. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen  

att anta den reviderade ”Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen” 
och ”Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen”. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 73 Dnr 2022-00124  

Ändring av regler för föreningsstöd 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 mars 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra villkoren i Bjuvs kommuns regler för 
föreningsstöd. Förslaget innebär att reglerna om lokalbidrag ändras så att 
kostnader för internetabonnemang blir bidragsgrundande. Ändringen 
föreslås gälla för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Melinda Höglind, 22-03-24 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-02, § 16 med beslutsunderlag 

 

Ärendet 

Bidrag till Bjuvs kommuns föreningar regleras i kommunens Regler för 
föreningsstöd (kommunfullmäktige 2020-10-19, § 214). Reglerna är 
uppdelade efter föreningstyp där olika typer av föreningar har rätt att söka 
olika bidrag. Det vanligaste bidrag som ansöks om är Lokalbidrag.  

Lokalbidrag ges till föreningar som hyr eller äger en föreningslokal. Bidraget 
täcker 50% av driftkostnaden med maximalt 25 000 kr per år. För föreningar 
som hyr lokal är driftskostnaden årshyran. För föreningar som äger sin lokal 
är driftkostnaden ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och 
avlopp. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial ingår inte i 
driftkostnaden.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver att i stort sett alla föreningar i Bjuvs 
kommun har tillgång till internet men att kostnaderna för abonnemangen ser 
olika ut beroende på hyresvärd och leverantör. För vissa föreningar ingår 
abonnemanget i hyran, andra föreningar får teckna abonnemang separat.  

Enligt kultur- och fritidsnämnden är tillgång till internet en förutsättning för att 
de flesta föreningar ska kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och 
enkelt sätt. Allt från närvaroregistrering, kommunikation med medlemmar 
och marknadsföring osv. kräver internetåtkomst. Att inkludera kostnaden för 
internetabonnemang i lokalbidraget tydliggör att tillgång till internet krävs för 
att föreningar ska kunna leva upp till kraven om tillgänglighet och synlighet.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därmed att kostnaden för 
internetabonnemang ingår i driftkostnaden i en ansökan om lokalbidrag, för 
att säkerställa att alla föreningar behandlas lika. Ändringen föreslås gälla för 
ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kultur-och fritidsnämnden bedömer att kostnadsökningen som ändringen 
medför, ryms inom budgeten för föreningsbidrag.  

Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut, inklusive beslutsunderlag, och har inget att erinra mot förslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna att internetabonnemang ska ingå i driftkostnaden för 
lokalbidrag, för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022. 

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att: 

- godkänna att internetabonnemang ska ingå i driftkostnaden för 
lokalbidrag, för ansökningar som handläggs efter den 1 maj 2022.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 74 Dnr 2022-00134  

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Styrelsen i Kommunassurans har den 10 
mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att 
en ny bolagsordning ska antas. Godkännande från kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommunerna behövs för att bolagsordningen ska kunna 
ändras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-22 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med 
markering av ändringar samt med kommentarer 
  

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Bjuvs kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna.  

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för 
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt 
risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna 
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och 
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare 
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del 
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande 
skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna 
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inte något att erinra mot förslaget till ny 
bolagsordning.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-
0294).   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna ny bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).   

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 75 Dnr 2022-00130  

Information från central krisledning 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om arbetet i central 
krisledning. 
I nuläget avvaktar kommunen vidare besked från bland annat 
Migrationsverket. Kommunen har rustat Rosentorp som nu är klart för 
mottagande. 
Migrationsverket har skrivit ner prognosen för beräknat inflöde av flyktingar 
från Ukraina med hälften. 
Migrationsverket har gjort en lista över vilka kommunen som ska fortsätta ha 
boenden tillgängliga och vilka som inte behöver ha det, Bjuvs kommun finns 
inte med i någon av grupperna. 
 
Det finns ett fåtal barn från Ukraina som nu går i kommunens skolor. 
Personer från Ukraina som nu bor i kommunen har i nuläget inte något 
behövt några ekonomiska stödinsatser. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 76 Dnr 2022-00176  

Information om digital signering 

Sammanfattning 

Ordförande informerade om planerna på digital signering av protokoll i Bjuvs 
kommun. 
Ett eventuellt införande av digital signering förutsätter att den 
förtroendevalda har en e-postadress och mobilt bankID.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet 

 

 

 


