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§ 29 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att välja Kenneth Bolinder (S) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 30 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-04-07.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.      
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§ 31 Dnr 2021-00176  

Presentation av förvaltningschef kultur och fritid 
Josefine Wahlström och HR-chef Anna-Lena 
Hesselroth 

Sammanfattning 

Förvaltningschef kultur och fritid Josefine Wahlström och HR-chef Anna-
Lena Hesselroth har båda nyligen börjat sina anställningar i Bjuvs kommun 
och presenterade sig för kommunstyrelsen på dagens sammanträde. 
      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och hälsar Josefine Wahlström 
och Anna-Lena Hesselroth välkomna till Bjuvs kommun. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef kultur och fritid 
HR-chef 
Diariet      
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§ 32 Dnr 2020-00312  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2020 

Sammanfattning 

Förslag till Årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun är framtaget.    
   
 
Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, 73 
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Yrkande 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2020 för Bjuvs kommun samt  

överlämna årsredovisningen till revisionen. 

   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Revisionen 
Diariet 
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§ 33 Dnr 2020-00314  

Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2020 
(inklusive arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2020 avseende kommunstyrelsens förvaltning inklusive 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt redovisar kommunstyrelsen 
inklusive utskottets ansvarsområde, urval av viktiga händelser under året, 
uppföljning av nämndens mål, personalredovisning samt ekonomisk 
uppföljning för 2020. 

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-04-07 
Årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning, inklusive utskottet för 
arbete och tillväxt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 74 
Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-29 
Utskottet för arbete och tillväxt, 2021-03-24, § 21  
Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Mattsson, 2021-03-18 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta:  

att godkänna årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning, inklusive 
utskottet för arbete och tillväxt, samt överlämna rapport till 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen beslutar:  

att godkänna årsredovisning 2020 kommunstyrelsens förvaltning, inklusive 
utskottet för arbete och tillväxt, samt överlämna rapport till 
kommunfullmäktige. 
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Beslutet skickas till: 
Utskottet för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 34 Dnr 2021-00143  

Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

Sammanfattning 

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

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

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 75      
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2020 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 

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

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 35 Dnr 2021-00150  

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2020 

Sammanfattning 

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

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

 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07 § 76 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag 
till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2020, 

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

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 36 Dnr 2021-00097  

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2020 

Sammanfattning 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
beslut 

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

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-07, § 77 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 
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§ 37 Dnr 2021-00156  

Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2020 

Sammanfattning 

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

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att eftersom revisionsberättelse 
och granskningsrapport ännu inte inkommit till Bjuvs kommun överlämnar 
arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen.   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, § 78 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2020 avseende Söderåsens miljöförbund.   
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Söderåsens miljöförbund 
Diariet 
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§ 38 Dnr 2021-00165  

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

Sammanfattning 

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

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

 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

  

 

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 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (60) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, § 79 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

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

 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
NSVA AB 
Diariet 
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§ 39 Dnr 2021-00161  

Årsredovisning för NSR (Nordvästra Skånes 
Renhållnings) AB 2020 

Sammanfattning 

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

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

 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2020, samt 
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att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-04, 80 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

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

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
NSR AB 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (60) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 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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§ 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 
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• Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på 

samtliga stationer 

• 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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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) 
Diariet 
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§ 42 Dnr 2021-00131  

Överenskommelse med privatperson om 
fastighetsreglering gällande fastigheterna Selleberga 
17:1 och Selleberga 9:3 Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats till bakgrund 
av att kommunens hyresgäst Findus R&D använder denna del av 
fastigheten Selleberga 9:3 för underhåll av sina växthus med mera.  
  
Kommunen har nu till avsikt att överlåta ett markområde om ca 160 kvm 
från fastigheten Selleberga 17:1 som gränsar till fastigheten Selleberga 9:3 
som ägs av Rikard Fristedt och Pernilla Andersson. 

I utbyte kommer Rikard Fristedt och Pernilla Andersson överlåta ca 160 kvm 
av fastigheten Selleberga 9:3 till Kommunen (det område som Findus R&D 
idag använder). 
 
Ersättningen för marken är satt till 0 kronor. Den slutgiltiga arealen kan 
kommas att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildningskostnaden kommer att betalas av Fastighetsägaren till 
Selleberga 9:3, Rikard Fristedt och Pernilla Andersson. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021–03–17 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor 
Översiktskarta 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 
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Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-31, § 64 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 43 Dnr 2021-00134  

Köpeavtal mellan Bjuvs kommun och Kamper AB 
gällande del av fastighet Billesholms gård 10:1 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett köpeavtal mellan Bjuvs 
kommun och Fastighetsbolaget Kamper AB. 

Kommunen har till att avsikt att överlåta ett markområde om ca 2 133 kvm 
av fastigheten Billesholms gård 10:1 enligt gällande detaljplan 1260-P12 
antagen 1988-04-15 till Fastighetsbolaget Kamper AB, lagfaren ägare av 
fastigheterna Billesholms gård 10:11 och Billesholms gård 10:22. 

Köpeskillingen är satt till 210 870 kronor enligt tidigare överenskommelse 
daterad 2018-12-06. 

Positivt planbesked finns för en ändrad användning av marken mellan den 
tillkommande fastigheten och Billesholms gård 10:11. I avvaktan på att 
detaljplaneändringen ska bli klar kommer kommunen upplåta det aktuella 
området till Fastighetsbolaget Kamper AB med nyttjanderätt. 

      

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021-03-16 
Köpeavtal med bilaga 
Nyttjanderättsavtal med kartbilaga 
Tidigare överenskommelse från 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 23. 
Översiktskarta 
     
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna upprättat köpeavtal med Fastighetsbolaget Kamper AB (org.nr 
559068–2356). 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna köpeavtalet för kommunens räkning. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-31, 65 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

Godkänna upprättat köpeavtal med Fastighetsbolaget Kamper AB (org.nr 
559068–2356). 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna köpeavtalet för kommunens räkning. 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 44 Dnr 2020-00540  

Medborgarförslag angående hundrastgård/hundhägn 

Sammanfattning 

Medborgarförslag Hundrastgård/Hundhägn inkom till Bjuvs kommun 2020-
12-01. Förslaget går ut på att bygga en hundrastgård i kommundel Bjuv, det 
vill säga ett inhägnat område a 2000-5000 kvadratmeter där hundar kan 
springa fritt. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att hundrastgårdar främst är 
motiverade i större städer där tillgången till grönområden är begränsad. Det 
finns gott om rekreations- och naturområden i och omkring Bjuv, vilket gör 
att behovet av en hundrastgård inte är tillräckligt stort för att motivera 
kostnaden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-11 
Tekniska nämnden, 2021-02-16, § 17 
Tjänsteskrivelse, Thorsten Olow Schnaars, 2021-02-16 
Medborgarförslag Hundrastgård/Hundhägn, 2020-12-01 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget om att bygga en 
hundrastgård i Bjuv. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-24, § 56 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 
medborgarförslaget om att bygga en hundrastgård i Bjuv. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 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 
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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 
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. 
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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 
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§ 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.  
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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 
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§ 47 Dnr 2021-00051  

Svar till revisionen: granskning av 
detaljplaneprocessen 

Sammanfattning 

Revisorerna önskar svar av kommunstyrelsen på ett antal frågor som ställs 

utifrån den granskning som genomförts av detaljplaneprocessen. 

Revisionen önskar ursprungligen kommunstyrelsens svar senast den 2021-

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

 

Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 

granskat om byggnadsnämnden och kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig 

styrning, kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Samt 

om kommunstyrelsen fullföljer sitt ansvar för övergripande ledning och 

samordning av mark- oh bostadspolitiken i enlighet med reglemente. 

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och 

byggnadsnämnden måste utveckla detaljplaneprocessen i syfte att 

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

fullmäktiges vision 2030.  

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tydlig 

organisation för framtagandet av detaljplaner. Däremot bedömer revisorerna 

att det finns brister i detaljplaneprocessen. Granskningen visar att 

processen inte alltid följs. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen ska 

säkerställa att den uppsatta processen efterlevs samt att fastställa 

processbeskrivningen genom politiskt beslut.  

Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 

genom att fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras.  

 

Byggnadsnämnden bör därtill säkerställa att det finns en tillräcklig 

organisation för att ta fram detaljplaner. Detta med bakgrund av 

kommunens målsättning om befolkningsökning och tillväxt. För att följa upp 

och utveckla detaljplaneprocessen bedömer revisorerna även att 

byggnadsnämnden bör följa upp handläggningstiden då den i de två 

stickprovskontrollerna var ett halvt år längre än snittet för liknande 

kommuner. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

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

kommunfullmäktige.  

• Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att 

den efterlevs.  

• Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till 

personella resurser. 

 

 

Kommunstyrelsen svar: 

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

kommunfullmäktige.”  

Arbetet med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan pågår och 

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

samrådshandling som kommunstyrelsen kan ställa ut för samråd under året. 

”Fastställa processbeskrivningen för detaljplaner, samt att säkerställa att den 

efterlevs. ” 

Den samhällsbyggnadsprocess som används i dagsläget har formen av 

rutinbeskrivning och arbetssätt och beskriver övergripande vilken kvalitet 

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

beslutsprocessen med beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal, 

markanvisningsavtal mm. Processbeskrivningen har utgjort ett bra stöd för 

verksamheterna under en tid med flera organisationsförändringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning och planeringsavdelningen har som ambition 

att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och beskriva den i form av 

riktlinjer som kan beslutas i kommunstyrelsen. Dock bedöms arbetet med 

att upprätta riktlinjer som relativt tidskrävande och formalisering av rutinerna 

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

processer som bedömts mer angelägna för verksamheten.  

Kommunstyrelsens förvaltning säkerställer att processen efterlevs genom 

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

underlag till beslut om planbesked och planuppdrag. 

”Fastställa vilka detaljplaner som ska prioriteras med hänsyn till personella 

resurser.” 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns ett behov av en ökad 

förankring och diskussion mellan de förvaltningar som framförallt berörs av ett 

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

framåt. Det är förutom byggnadsförvaltningen framförallt tekniska förvaltningen 

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

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

nämnder och förvaltningar kring förväntningarna på när olika detaljplaner ska 

tas fram och finansiering av detta arbete.  

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet genom att regelbundet kalla till en 

”planeringsberedning” med företrädare för berörda nämnder och förvaltningar 

och där redogöra för status i pågående ärenden samt diskutera 

kommunstyrelsens förslag till prioritering av pågående planärenden.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

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, 2021-04-07, § 72 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande svar som sitt eget samt 
översända detta till revisionen.   

      
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 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 
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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 
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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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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 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 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Föreskrifter 
om eldningsförbud i Bjuvs kommun.   

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 51 Dnr 2021-00130  

Tillsynsavgift - serveringstillstånd 

Sammanfattning 

Restriktioner med anledning av Covid-19 har medfört en stor ekonomisk 
belastning för kommunens krögare. Från kommunens sida vill vi 
understödja verksamheter och service i kommunen i en pressad situation. 
Ett sätt att direkt hjälpa företagare är att undanta dem från debitering av 
tillsynsavgift för serveringstillstånd under pågående restriktioner. 
I höstas fakturerade vi en tillsynsavgift till alla tillståndshavare i Bjuvs 
kommun gällande tillsynsavgiften för 2020 på 3100 kr till vardera krögare 
(grundavgift på 1200 kr + lägsta omsättningsavgiften på 1900 kr). Det finns 
13 serveringsställen, det blir totalt 40300 kr.  
 
Dessa avgifter måste alla krögare betala. Om de säljer alkohol för mer än 
250000 kr kommer de också att få betala en tilläggsavgift som är beroende 
av hur mycket alkohol de sålt. Hur många som får betala och hur mycket de 
ska betala vet vi först när alla restaurangrapporter har kommit in och då 
skickar vi ut en tilläggsavgift. Förra året fick bara en krögare en tilläggsavgift 
som var på 1970 kr och så har det varit de senaste åren. Tillsynsavgifterna 
för 2021 är alltså minst 40300 kr men kan bli några tusenlappar till. 
Det är i sammanhanget ingen intäkt som påverkar vårt 
myndighetsutövande, men gör skillnad för enskild företagare.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt 

Tjänsteskrivelse 2021-03-16, Bengt Fellbe 
 
 

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att hålla inne med debitering av 
tillsynsavgift för serveringstillstånd 2021 i Bjuvs kommun.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2021-03-24, § 26 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hålla inne med debitering av tillsynsavgift för 
serveringstillstånd 2021 i Bjuvs kommun.  
 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Höganäs kommun 
Diariet 
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§ 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. 
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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.   

    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55 (60) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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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  
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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 
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§ 54 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

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

 
     

Kommunstyrelsens beslut 

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

      
 

 

 

 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/
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§ 55 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-24, 2021-03-31, 
2021-04-07 

 
2) 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 2021-03-24 
 
 
3)  KS 2020-00312 
Vård- och omsorgsnämnden § 34: Årsredovisning 2020 (med bilagor) 
      
4)  KS 2020-00312 
Tekniska nämnden § 24: Årsredovisning 2020 (med bilagor) 
 

5)  KS 2020-00312 
Byggnadsnämnden § 24: Årsredovisning 2020 (med bilagor) 
 

6)  KS 2020-00312 
Kultur- och fritidsnämnden § 12: Årsredovisning 2020 (med bilagor) 
 

7)  KS 2021-00163 
Tekniska nämnden § 26: Internkontroll – uppföljning 2020 (med bilagor) 
 
8)  KS 2021-00164 
Tekniska nämnden § 27: Internkontroll – plan 2021 (med bilagor) 
 

9)  KS 2021-00119 
Barn- och utbildningsnämnden § 6: Intern kontroll – uppföljning 2020 
 
 
10)  KS 2021-00120 
Barn- och utbildningsnämnden § 6: Intern kontroll – plan 2021 
 

11)  KS 2021-00146 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 22: Ekonomisk rapport 
februari 2021 (med bilagor)  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60 (60) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
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12)  KS 2021-00146 
Kultur- och fritidsnämnden § 13: Ekonomisk månadsrapportering januari-
februari 2021 (med bilagor) 
 

13)  KS 2021-00153 
Byggnadsnämnden § 26: Förslag till inriktningsbeslut gällande 
kvartersnamn och gatunamn för Selleberga nyexploatering (med bilagor) 
 
14) KS 2021-00153 
Byggnadsnämnden § 27: Förslag till nytt gatunamn på Selleberga 17:1 – 
Selleberga Allé (med bilaga) 

 

15) KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: protokoll styrelsemöte, 2021-03-08 

 
16) KS 2021-00062 
Söderåsens samordningsförbund: sammanträdesprotokoll, 2021-03-09 

 

17) KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund: sammanträdesprotokoll direktionen, 2021-03-23 

      
18) KS 2021-00145 
NSR AB: protokoll styrelsemöte 1, 2021-02-12 

 

19) KS 2021-00145 
Vera Park Circularity AB: protokoll styrelsemöte 1, 2021-02-12 

 
20) KS 2020-00145 
NSR AB: protokoll extra bolagsstämma, 2021-01-29 

 

21) KS 2021-00145 
Vera Park Circularity AB: protokoll extra bolagsstämma, 2021-01-29 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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


