
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2022-12-05 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 12 december 2022  
kl. 17:00 i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 15 december kl. 16:00, digital justering  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Justering i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01 
Dnr 2022-00504  

5.  Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 för Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00475  

6.  Redovisning av partistöd utbetalt 2021, beslut om partistöd 2023 
Dnr 2022-00294  

7.  Bygg- och miljönämnd samt reglemente för nämnden 
Dnr 2022-00522  

8.  Taxa enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Dnr 2022-00518  

9.  Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622) 
Dnr 2022-00519  

10.  Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 
Dnr 2022-00523  

11.  Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 
Dnr 2022-00520  

12.  Taxa enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
Dnr 2022-00521  

13.  Taxa för verksamhet enligt miljöbalken samt marknadskontroll 
Dnr 2022-00524  

14.  Förslag till val av bygg- och miljönämnd (8 ledamöter och 4 ersättare) samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31 
Dnr 2022-00543  

15.  Förändring av antalet lekmannarevisorer  
Dnr 2022-00528  
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Ärende 

16.  Förslag på minskning av antalet suppleanter i styrelsen samt antalet 
lekmannarevisorer i AB Bjuvsbostäder 
Dnr 2022-00526  

17.  Förslag på utökning av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt 
lekmannarevisorer i Omsorg i Bjuv AB 
Dnr 2022-00527  

18.  Förändring av nämndorganisationen 
Dnr 2022-00536  

19.  Förändring av arvodering och uppdelning av uppdrag som kommunalråd 
Dnr 2022-00534  

20.  Revidering av regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00533  

21.  Förslag till val av kommunstyrelse (13 ledamöter och 7 ersättare) samt ordförande, 
tillika kommunalråd heltid, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00539  

22.  Förslag till val av kultur- och fritidsnämnd (8 ledamöter och 4 ersättare) samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31 
Dnr 2022-00542  

23.  Förslag till val av teknisk nämnd (8 ledamöter och 4 ersättare) samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00544  

24.  Förslag till val av socialnämnd (10 ledamöter och 5 ersättare) samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00546  

25.  Förslag till val av fem revisorer samt sammankallande för perioden 2023-01-01 - 
2027-05-31 
Dnr 2022-00547  

26.  Förslag till val av 6 styrelseledamöter och 4 suppleanter till AB Bjuvsbostäder för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00553  

27.  Förslag till val av ordförande och vice ordförande i AB Bjuvsbostäder för perioden 
2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00580  

28.  Förslag till val av revisorer till AB Bjuvsbostäder för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00555  

29.  Förslag till val av 6 styrelseledamöter och 4 suppleanter till Omsorg i Bjuv AB för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00560  
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Ärende 

30.  Förslag till val av ordförande och vice ordförande i Omsorg i Bjuv AB för perioden 
2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00581  

31.  Förslag till val av fem revisorer och en ersättare till Omsorg i Bjuv AB för perioden 
2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00562  

32.  Förslag till val av av en ledamot och en ersättare i gemensam överförmyndarnämnd 
för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00540  

33.  Förslag till val av oppositionsråd, halvtid, för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00548  

34.  Förslag till val av ett kommunalråd 30 procent och ett kommunalråd 20 procent för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00549  

35.  Förslag till val av ett naturvårdsombud för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00552  

36.  Förslag till val av kommunens stämmoombud med ersättare till AB Bjuvsbostäder för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00554  

37.  Förslag till val av en revisor och en ersättare till Bjuvs Stadsnät AB för perioden 2023-
01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00559  

38.  Förslag till val av tre ledamöter och en ersättare i Bjuvs Stadsnät AB för perioden 
2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00556  

39.  Förslag till val av ordförande i Bjuvs Stadsnät AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00557  

40.  Förslag till val av en direktionsledamot och en ersättare till Kommunalförbundet 
Medelpunkten för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00563  

41.  Förslag till val av en ledamot och en ersättare till Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 
2027 
Dnr 2022-00565  

42.  Förslag till val av ett stämmoombud och en ersättare till Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 
2027 
Dnr 2022-00566  

43.  Förslag till val av en ledamot och en ersättare till Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00567  
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44.  Förslag till val av ett stämmoombud och en ersättare till Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00568  

45.  Förslag till val av en styrelserepresentant i Sydvatten AB för perioden ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00569  

46.  Förslag till val av en ledamot i Sydvatten AB valberedning för perioden ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00570  

47.  Förslag till val av en ägarrepresentant och en ersättare vid Sydvatten AB 
bolagsstämma för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 
2027 
Dnr 2022-00571  

48.  Förslag till val av en ledamot och en ersättare till Söderåsens samordningsförbund 
(FINSAM) för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00572  

49.  Förslag till val av en revisor och en ersättare till Söderåsens samordningsförbund 
(FINSAM) för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00573  

50.  Förslag till val av två ledamöter och två ersättare till Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00574  

51.  Val av en ledamot och en styrelsesuppleant i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding 
AB för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00575  

52.  Val av ett ägarombud i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för perioden 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00576  

53.  Förslag på förordnande av borgerliga vigselförrättare  
Dnr 2022-00578  

54.  Förslag till val av utbildningsnämnd (10 ledamöter och 5 ersättare) samt ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00541  

55.  Förslag till val av valnämnd (6 ledamöter och 6 ersättare) samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00545  

56.  Förslag till val av tre gode män jord- och skogsbruksfrågor, enligt 
fastighetsbildningslagen,  för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00550  
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Ärende 

57.  Förslag till val av tre gode män tätortsförhållanden, enligt fastighetsbildningslagen,  för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 
Dnr 2022-00551  

58.  Förslag till val av kommunens ägarombud i Bjuvs Stadsnät AB för perioden 2023-01-
01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00558  

59.  Förslag till val av kommunens stämmoombud med ersättare till Omsorg i Bjuv AB för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 
Dnr 2022-00561  

60.  Förslag till val av tre ombud och tre ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte för 
tiden 2023 - 2026 
Dnr 2022-00564  

61.  Förslag till val av 14 ordinarie huvudmän i Ekeby Sparbank för perioden ordinarie 
årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027 
Dnr 2022-00577  

62.  Anmälningar  
A: Vård- och omsorgsnämnden § 98: Ej verkställda beslut enligt SoL 2022  

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

 

Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
   från gruppledare 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 134 Dnr 2022-00504  

Justering i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01 

Sammanfattning 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2023-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 0%. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 4 kr/mån (0,6 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 
kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 0% fördelas på avgiften för 
vattenslag dricksvatten med 6 %, avgiften för vattenslag spillvatten 
med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med -17%  

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, 
KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 7,3% jämfört 
med 2022. 

Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 
2023-25 del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, 
drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor 
påverkan framöver, då VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och 
underskott enligt lag ska regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan 
trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 

Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt 
är inhämtat 2022 sänks denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt 
övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-15  
Tekniska nämnden, 2022-10-25, § 135 med beslutsunderlag 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna föreslagna justeringar i Bjuvs kommuns 
VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 199 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreslagna justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01.   

   
 

 

Skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Stefan Christensson, tf ekonomichef  
Stefan.christensson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-15 
Referens 

KS 2022-00504 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Justering i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2023-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 0%. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 4 kr/mån (0,6 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 
kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 0% fördelas på avgiften för 
vattenslag dricksvatten med 6 %, avgiften för vattenslag spillvatten 
med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med -17%  

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, 
KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 7,3% jämfört 
med 2022. 

Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 
2023-25 del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, 
drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor 
påverkan framöver, då VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och 
underskott enligt lag ska regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan 
trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 

Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt 
är inhämtat 2022 sänks denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt 
övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan. 
 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-15  

Tekniska nämnden, 2022-10-25, § 135 med beslutsunderlag 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-15 
 

KS 2022-00504 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagna justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01.   

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 132 Dnr 2022-00195  

Bjuvs VA taxor 2023 

Sammanfattning 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2023-01-01 
* VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 11,2 % jämfört 
med 2022. 
* VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av 
VA-taxan på 0%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 4 kr/mån (0,6 %) 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 
0% fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 6 %, avgiften för 
vattenslag spillvatten med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med -
17%  
* VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 7,3% jämfört med 2022. 
   Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på mätarna 
har införts. 
 
Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 
2023-25 del 1 – VA-system. 
VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, 
drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor 
påverkan framöver, då VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 
Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och 
underskott enligt lag ska regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan 
trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 
Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt 
är inhämtat 2022 sänks denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt 
övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan. 
redogör tillsammans med ekonomi delårsbokslutet för tekniska nämnden 
2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-12 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA:s tjänsteskrivelse, justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa  
fr o m 2023-01-01 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

NSVA:s presentation taxa Bjuv 2023 
VA taxa 2023 Bjuv 
2023 NSVA VA-taxebilagor 1-3 Bjuv 
 

Ärendet 
Justering av Bjuvs kommuns VA taxor för 2023 som skall gälla  
fr o m 2023-01-01.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande NSVA:s förslag till Bjuvs kommuns 
VA taxor 2023 som skall gälla fr o m 2023-01-01 och lämnar ärendet vidare 
till kommunfullmäktige för beslut.     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande NSVA:s förslag till Bjuvs kommuns VA taxor 2023 som skall gälla fr 
o m 2023-01-01 och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning  
NSVA 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Tekniska förvaltningen 
Thorsten Olow Schnaars,  
Thorsten.olow-schnaars@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-12 
Referens 

TN 2022-00195 

 

 
 

 

 

Bjuvs VA taxor 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2023-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 0%. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 4 kr/mån (0,6 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 
kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 0% fördelas på avgiften för 
vattenslag dricksvatten med 6 %, avgiften för vattenslag spillvatten 
med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med -17%  

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, 
KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 7,3% jämfört 
med 2022. 

Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 
2023-25 del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, 
drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor 
påverkan framöver, då VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och 
underskott enligt lag ska regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan 
trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 

Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt 
är inhämtat 2022 sänks denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt 
övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan. 
redogör tillsammans med ekonomi delårsbokslutet för tekniska nämnden 
2022.   

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-12 
 

TN 2022-00195 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-12 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 

NSVA:s tjänsteskrivelse, justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa  
fr o m 2023-01-01 

NSVA:s presentation taxa Bjuv 2023 

VA taxa 2023 Bjuv 

2023 NSVA VA-taxebilagor 1-3 Bjuv 

 

Ärendet 

Justering av Bjuvs kommuns VA taxor för 2023 som skall gälla  
fr o m 2023-01-01.   

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande NSVA:s förslag till Bjuvs kommuns 
VA taxor 2023 som skall gälla fr o m 2023-01-01 och lämnar ärendet vidare 
till kommunfullmäktige för beslut.      

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef tekniska förvaltning 
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Förslag på VA-taxa 2023 för Bjuv



• För att täcka nödvändiga kostnader för 
Bjuvs kommun allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet 
eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala 
avgifter enligt taxa.

• Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter. 

• Avgift tas ut för:
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Taxa för Bjuvs kommun



• I Affärsplanen beskrivs VAD som föreslås åstadkommas för drift, underhåll och utveckling av VA-
systemen under 2023-25

• AP-underlag skickades den 9 maj till Bjuvs kommun

• Kort sammanfattning

• Vi har gjort en bedömning av hur verklig kostnads-ökning för VA ser ut utifrån den resursmix som finns, där inte minst 
kostnaden för energi får stort genomslag. Vi har därför baserat taxan på en generell prisökning på i genomsnitt 10%.

• Underskott dagvatten inhämtat helt 2022 - dagvattentaxan sänktes redan 2022. 

• Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och underskott enligt lag ska regleras inom en 
treårs-period, föreslås VA-taxan trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023.

• Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt är inhämtat 2022 sänks denna taxa. 
Ökade kostnader för bl a läckor samt övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd taxa för dricksvattentaxan.

• Ränta 1,25% för 2023 

Beslutsunderlag Affärsplan 2023



Förslag till förändring av 
VA-taxan från 2023-01-01



• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 
Justeras med indextalet för maj 2022 (137,1) 
i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. 

• Justeringen innebär en höjning med 11,2% 
jämfört med 2022.

Förslag till förändring av VA-taxan från 2023-01-01



• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 
justeras avgifterna för

• dricksvatten med 6%

• spillvatten med 0%  

• dagvatten med -17% 

Detta innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 0%. 

För Typhus A (villa) innebär höjningen 4 
kr/mån (0,6%) och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 10 kr/mån/lgh (1,9%) 

Förslag till förändring av VA-taxan från 2023-01-01



 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för 
särskilda VA-abonnemang) 
Justeras med indextalet för maj 2022 
(365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 
= 100). Justeringen innebär en höjning 
med 7,3% jämfört med 2022. 

 Indelning av ”Byggvatten med mätning” 
mellan olika storlekar på mätarna har 
införts.

Förslag till förändring av VA-taxan från 2023-01-01



Anläggningsavgifter



Anläggningsavgifter

Nationellt

Bjuv

Medelvärdet baserat på Taxeundersökning 

2022 från Svenskt Vatten

Typhus A Typhus B

Friliggande enbostadshus med tomtyta på, Flerbostadshus med 15 st lägenheter och

på 800 m2, ansluten till V, S och D. tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D.

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms

Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Anläggningsavgift 2023 2022 2021 Anläggningsavgift 2023 2022 2021

Servisavgift 57000 51 250 49 625 Servisavgift 57000 51 250 49 625

Förbindelsepunktsavgift 40125 36 000 34 875 Förbindelsepunktsavgift 40125 36 000 34 875

Tomtyteavgift 47000 42 200 40 800 Tomtyteavgift 47000 42 200 40 800

Boendeenhetsavgift 34750 31 250 30 250 Boendeenhetsavgift 521250 468 750 453 750

Totalt 178 875 160 700 155 550 Totalt 665 375 598 200 579 050
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Brukningsavgifter



Brukningsavgifter
Nationellt

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för typhus A ligger under den årliga takt (4%+ inflation) som Svensk 
Vatten bedömer nödvändig för att klara det framtida behoven

Bjuv

Medelvärdet baserat på Taxeundersökning 

2022 från Svenskt Vatten
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Sammanfattning

• Förslag till höjning: 
- dricksvatten 6%
- spillvatten 0%
- dagvatten -17%

• Snitthöjning av VA-taxan: 0%

• Höjning Typhus A (villa): vilket innebär en höjning med 4 kr/mån (0,6%)

• Höjning Typhus B (flerfamiljshus): vilket innebär en höjning med 10 kr/mån/lgh (1,9%)



Tack!
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Justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr o m 2023-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 2023-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2022 (137,1) i 
Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Juste-
ringen innebär en höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av VA-taxan på 0%. 
För Typhus A (villa) innebär höjningen 4 kr/mån (0,6 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 10 
kr/mån/lgh (1,9 %). Snitthöjningen på 0% fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten 
med 6 %, avgiften för vattenslag spillvatten med 0 % och avgiften för vattenslag dagvatten 
med -17%  

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med indextalet för maj 
2022 (365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 
7,3% jämfört med 2022. 

Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på mätarna har införts. 

 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 2023-25 del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Bjuv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande kostnader inom flera 
områden. Högre energikostnader, drivmedelskostnader och asfaltskostnader är områden ger oss en 
omfattande påverkan. Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor påverkan framöver, då 
VA är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Då VA-verksamheten gett ett överskott de senaste åren och då över- och underskott enligt lag ska 
regleras inom en treårs-period, föreslås VA-taxan trots kostnadsökningarna inte justeras för 2023. 

Då det tidigare underskottet för dagvatten efter översvämningen 2016 helt är inhämtat 2022 sänks 
denna taxa. Ökade kostnader för bl a läckor samt övrigt ledningsnätsunderhåll kräver istället höjd 
taxa för dricksvattentaxan. 

 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2023 typhus A och B. 
 
2022-xx-xx föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
från och med 2023-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
 
 



   

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

 

 
 

 
 
 
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2023 typhus A och typhus B 
 
Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 4 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 151 kr/månad 
 

 
 
 
Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 18 175 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 67 175 kr. 
 

 
 

Typhus A Typhus B

Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till

och en vattenförbrukning på 150 m3/år V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år.

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms

Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Brukningsavgift 2023 2022 2021 Brukningsavgift 2023 2022 2021

Grundavgift 1 490 1 434 1 334 Grundavgift 2 980 2 868 2 668

Boendeenhetsavgift 2 304 2 230 2 106 Boendeenhetsavgift 34 560 33 450 31 590

Dagvattenavgift 915 1 103 1 300 Dagvattenavgift 4 545 5 475 6 450

Förbrukningsavgift 4 104 3 990 3 846 Förbrukningsavgift 54 720 53 200 51 280

Totalt 8 813 8 757 8 586 Totalt 96 805 94 993 91 988

Per månad 734 730 716 Per månad 8 067 7 916 7 666

Typhus A Typhus B

Friliggande enbostadshus med tomtyta på, Flerbostadshus med 15 st lägenheter och

på 800 m2, ansluten till V, S och D. tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D.

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms

Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Anläggningsavgift 2023 2022 2021 Anläggningsavgift 2023 2022 2021

Servisavgift 57000 51 250 49 625 Servisavgift 57000 51 250 49 625

Förbindelsepunktsavgift 40125 36 000 34 875 Förbindelsepunktsavgift 40125 36 000 34 875

Tomtyteavgift 47000 42 200 40 800 Tomtyteavgift 47000 42 200 40 800

Boendeenhetsavgift 34750 31 250 30 250 Boendeenhetsavgift 521250 468 750 453 750

Totalt 178 875 160 700 155 550 Totalt 665 375 598 200 579 050
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Taxa för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § x att gälla from 2023-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Bjuvs kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Bjuvs kommun. 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  
 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 
 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vatten-
tjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  

5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 
per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-
cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisled-
ningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2022 (137,1) i Entrepre-
nadindex, till 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-
ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 

14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 
erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för V/S (I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift). 

c) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages 
en grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten-
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för V/S. 

c) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) en fast grundavgift per år baserad på mätarstorleken för V/S. Debiteras enbart en 
av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 
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14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd fastighet inte ska mätas så ska en 
schablonavgift tas ut.  

 För fastigheter enligt 14.1 d) är schablonavgiften, för permanentboende en antagen för-
brukning om 100 kubikmeter (m3) per boendeenhet och år, för fritidshus 50 kubikmeter 
(m3) per boendeenhet och år och för kolonistuga 25 kubikmeter (m3) per boendeenhet 
och år.  

 För fastigheter enligt 14.2 d) är schablonavgiften en antagen förbrukning om 75 kubik-
meter (m3) per boendeenhet och år och enligt 14.3 d) en antagen förbrukning om 200 
kubikmeter (m3) per boendeenhet och år.  

14.7 För s.k. tillfälligt vatten erläggas en engångsavgift, kostnader förenade med hur det 
tillfälliga vattnet tillhandahålls samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras vanligtvis 
på mätning. I de fall mätning inte sker så baseras den rörliga avgiften på en schablon. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar 
enligt Taxebilaga 2.  

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

§ 18 

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 

 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 

 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 

 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 

 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök). 

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslutmätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2022 (365,82) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 



BJUVS KOMMUN 1 (1)

VA-TAXA TAXEBILAGA 1

Gäller fr o m 2023-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2022-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 45 600 57 000

b)  avgift per förbindelsepunkt 32 100 40 125

c)  avgift per m
2
 tomtyta 47,00 58,75

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 27 800 34 750

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 13 260 16 575

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 45 600 57 000

b)  avgift per förbindelsepunkt 32 100 40 125

c)  avgift per m
2
 tomtyta 47,00 58,75

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 13 260 16 575

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 45 600 57 000

b)  avgift per förbindelsepunkt 32 100 40 125

c)  avgift per m
2
 tomtyta 81,50 101,88

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 13 260 16 575

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 45 600 57 000

b)  avgift per förbindelsepunkt 32 100 40 125

c)  avgift per m
2
 tomtyta 57,00 71,25

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 13 260 16 575

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.



BJUVS KOMMUN 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 2

Gäller fr o m 2023-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2022-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

BRUKNINGSAVGIFTER         

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 

Fast grundavgift/mätare 793 991 399 499 1 192 1 490

Fast grundavgift utan mätning 687 859 345 431 1 032 1 290

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)

Fast grundavgift/ 20 mm 793 991 399 499 1 192 1 490

mätarstorlek 25 mm 1 484 1 855 1 064 1 330 2 548 3 185

40 mm 2 756 3 445 1 702 2 128 4 458 5 573

Fast grundavgift utan mätning 687 859 345 431 1 032 1 290

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)

Fast grundavgift/ 20 mm 2 774 3 468 1 398 1 748 4 172 5 215

mätarstorlek 25 mm 6 660 8 325 3 351 4 189 10 011 12 514

40 mm 11 100 13 875 5 585 6 981 16 685 20 856

50 mm 16 650 20 813 8 377 10 471 25 027 31 284

65 mm 27 750 34 688 13 961 17 451 41 711 52 139

80 mm 44 399 55 499 22 336 27 920 66 735 83 419

100 mm 66 598 83 248 33 504 41 880 100 102 125 128

150 mm 208 118 260 148 83 846 104 808 291 964 364 955

200 mm 532 781 665 976 201 232 251 540 734 013 917 516

2 219 925 2 774 906 838 465 1 048 081 3 058 390 3 822 988

Fast grundavgift utan mätning 2 114 2 643 1 343 1 679 3 457 4 321

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc.

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT

Boendeenhets-/lägenhetsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 

Per lägenhet/-ekvivalent 1 045 1 306 798 998 1 843 2 304

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)

Avgift per lokal 1 045 1 306 798 998 1 843 2 304

I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas för åretruntboende utgår en reduktion med 50% av 

boendeenhets-/lägenhetsavgiften per stuga.

SPILLVATTEN VATTEN 

SPILLVATTEN VATTEN TOTALT 

TOTALT

   Flöde 1- 1000 kbm



BJUVS KOMMUN 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 2

Gäller fr o m 2023-01-01

FAST ÅRLIG AVGIFT

Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 c) 

Småhus egen anslutning 441 551 291 364 732 915

Småhus gemensam anslutning 393 491 291 364 684 855

Lägenhet egen anslutning 441 551 291 364 732 915

Övriga lägenheter flerfamiljshus 145 181 97 121 242 303

Fastighet för flerfamiljsfastighet,

obebyggd/m
2

0,62 0,78 0,42 0,53 1,04 1,30

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2c)

Avgift per lokal 441 551 291 364 732 915

Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3c)

Fast avgift per m
2
 tomtyta 0,62 0,78 0,42 0,53 1,04 1,30

+ Grundavgift om mätare saknas 1 274 1 593 1 274 1 593

Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 

Fast avgift per m
2
 yta gata/väg/parkmark 3,30 4,13 3,30 4,13

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50% om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet.

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

RÖRLIG AVGIFT

Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 d), 14.2 d), 14.3.c)

Avgift per m³ 9,88 12,35 12,01 15,01 21,89 27,36

Annan fastighet. Enligt taxan 14.10

Avgift för processvatten* 3,00 3,75 3,00 3,75

*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 

aktuella (se § 17)

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m
3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 14,27 17,84

Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 42,81 53,51

Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 28,54 35,68

Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 7,14 8,93

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN TOTALT 

DAGVATTEN 

GATA FASTIGHET 

DAGVATTEN TOTALT 



NSVA 1 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3
Gäller fr o m 2022-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2022-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms

Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis

1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 620 775

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 22,89 28,61

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras

a) Utlåningsavgift 620 775

b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 54,00 67,50

25 mm 64,00 80,00

40 mm 80,00 100,00

50 mm 107,00 133,75

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 22,89 28,61

3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor)

a) fast avgift 3 209 4 011

b) förbrukningsavgift fast 50 m3 (V/S) 1 145 1 431

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)

a) fast avgift 3 209 4 011

b) förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 22,89 28,61

Annan fastighet

a) fast avgift 3 209 4 011

b) förbrukningsavgift minimum 75 m3 (V/S) 22,89 28,61

4. Byggvatten med mätning

a) fast avgift 20 mm 3 209 4 011

25 mm 7 702 9 628

40 mm 12 837 16 046

b) förbrukningsavgift m3
22,89 28,61

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis

a) servisdimension 100 mm 5 401 6 751

150 mm 10 691 13 364

200 mm 21 382 26 728

250 mm 32 635 40 794

300 mm 42 764 53 455

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)

a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 900 1 125

1,5 - 3,0 kW 2 812 3 515

Större än 3,0 kW 5 627 7 034



NSVA 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3

Gäller fr o m 2022-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 844 1 055

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 506 633

3.  Vinterförvaring av vattenmätare 196 245

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 464 1 830

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 450 563

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 450 563

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 56 268 70 335

Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 47 828 59 785

Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 39 388 49 235

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest 3 685 4 606

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m3
113 141

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel 586 733

2.  Återinkoppling av vattentillförsel 586 733

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 800 2 250

4.  Förgävesbesök 624 780

5.  Olovlig öppning av servisventil 3 601 4 501

6.  Olovlig stängning av servisventil 3 601 4 501

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 601 4 501

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.
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§ 149 Dnr 2022-00475  

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025 har utarbetats 
utifrån förutsättningarna och underlagen som presenterades på 
budgetberedningen och därefter meddelade kompletteringar. Förslaget har 
sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som 
härmed överlämnas för beslut.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-16 
Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning  
Budget 2023 Samverkan för Bjuv 

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2023 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

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

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

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024 och 2025 för Bjuvs 
kommun. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 
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att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

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

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

- att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 
tillgänglighet och bemötande. 

- att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att 
klättra i näringslivsranking inom företagsklimat. 

- att fortsätta satsningarna på kommunens 
trygghetsinsatser med medel till förfogande för åtgärder 
som motverkar otrygghet. 

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

- att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som 
strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och 
höjd kvalité. 

- att verka för att tillsammans med arbetsgivare i 
kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
 
att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 
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- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 
sociala arbetet på fältet. 

- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 
motverka ofrivillig ensamhet. 

- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 

   

 

Korrigering 

Ordförande meddelar följande gällande majoritetens budgetförslag: 
I sammanställningen på sidan 16 i budgetskrivelsen har 3 118 tkr som 
skulle tillhört kommunstyrelsen i budget 2023 felaktigt hamnat på 
finansförvaltningen. Detta har korrigerats så. 3 118 tkr har förflyttats från 
Finansförvaltningen posten "Övrigt" till "Kommunstyrelsen". 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till 
Samverkan för Bjuvs budgetförslag. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag (rev 2022-11-23) 

att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

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

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 
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att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

- att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 
tillgänglighet och bemötande. 

- att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att 
klättra i näringslivsranking inom företagsklimat. 

- att fortsätta satsningarna på kommunens 
trygghetsinsatser med medel till förfogande för åtgärder 
som motverkar otrygghet. 

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

- att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som 
strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och 
höjd kvalité. 

- att verka för att tillsammans med arbetsgivare i 
kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
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att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 
- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 

sociala arbetet på fältet. 
- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 

motverka ofrivillig ensamhet. 
- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 

utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 

   

   
 

Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 216 
 
 

Rättelse 

Rättelser på sidan 16 i budgetskrivelsen. 

Kolumnen med rubriken Plan År 2024: Beloppet på raden 
Pensionskostnader har ändrats från -11 975 till -11 860. Som en följd av 
detta har summeringen på raden SUMMA VERKSAMHETER ändrats från -
1 082 628 till -1 082 512 och RESULTATET från 7 491 till 7 606. 

Kolumnen med rubriken Plan År 2025: Beloppet på raden 
Pensionskostnader har ändrats från -11 975 till -11 798. Som en följd av 
detta har summeringen på raden SUMMA VERKSAMHETER ändrats från -
1 102 968 till -1 102 791 och RESULTATET från 23 712 till 27 489. 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på följande tillägg under uppdrag till kommunfullmäktiges 
revision: 
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att revidera hur överlämningar, informationsflöden och kunskapssäkring 
sker mellan de olika förvaltningarna i de olika processer samt ge förslag på 
förbättringar. 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs budgetförslag. 

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

Kenneth Bolinder (SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
ordförandes tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ordförandes tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag (rev 2022-11-23) 

att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 
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att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

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

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att revidera hur överlämningar, informationsflöden och 
kunskapssäkring sker mellan de olika förvaltningarna i de 
olika processer samt ge förslag på förbättringar. 
 

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

tillgänglighet och bemötande. 
- att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att 

klättra i näringslivsranking inom företagsklimat. 
- att fortsätta satsningarna på kommunens 

trygghetsinsatser med medel till förfogande för åtgärder 
som motverkar otrygghet. 

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

- att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som 
strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och 
höjd kvalité. 

- att verka för att tillsammans med arbetsgivare i 
kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
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att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
 
 
att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 

- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 
sociala arbetet på fältet. 

- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 
motverka ofrivillig ensamhet. 

- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 
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Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025 för Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025 har utarbetats 
utifrån förutsättningarna och underlagen som presenterades på 
budgetberedningen och därefter meddelade kompletteringar. Förslaget har 
sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning till ett samlat förslag som 
härmed överlämnas för beslut. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-16 
Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning  

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2023 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

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

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

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024 och 2025 för Bjuvs 
kommun. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2023 och plan 
för 2024 – 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2023 års driftbudgetanslag till totalt 7 601 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 
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att fastställa budgeterat resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-
verksamheten) till 0 tkr.  

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2023 
och plan för 2024 och 2025 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2023 och plan för 2024 och 2025 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 20 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2023 
med maximalt 5,8 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta 
fram avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och 
villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2023 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2023. 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 januari 2023. 

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

- att följa upp de uppdrag som gavs förra året för att se om 
åtgärderna haft avsedd effekt. 

- att se över projektprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över budgetprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 

- att se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 
förbättringar. 
 

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

tillgänglighet och bemötande. 
- att fortsätta samverka med näringslivet i arbetet för att 

klättra i näringslivsranking inom företagsklimat. 
- att fortsätta satsningarna på kommunens 

trygghetsinsatser med medel till förfogande för åtgärder 
som motverkar otrygghet. 

- att fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering. 
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- att fortsätta arbetet med offentlig upphandling som 
strategiskt verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och 
höjd kvalité. 

- att verka för att tillsammans med arbetsgivare i 
kommunen möjliggöra för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

   

att ge tekniska nämnden följande specifika uppdrag: 

- att samordna en kommungemensam bilpool. 
- att möjliggöra platser för sommarpraktik under sommaren 

2023 för kommunens ungdomar. 
 
att ge kultur- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att anordna en tävling med uppdraget at föreslå 
utsmyckningar som speglar kommunens historia i 
rondellerna längs väg 109/110 genom kommunen och 
överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att 
genomföra utsmyckningen. 

- att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att 
omfatta fyra dagar per vecka.  

- att inrätta en permanent konsthall för att främja det 
kulturella utbudet och attrahera besökare till vår kommun. 

- att tillsammans med socialnämnden och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger. 

 
 att ge utbildningsnämnden följande specifika uppdrag: 

- att genomföra en riktad satsning på elevhälsan för att 
erbjuda det stöd och hjälp som behövs för att kunna 
slutföra grundskolan. 

- att genomföra utbildning för medarbetare inom ramen för 
motivationslyftet. 

- att tillsammans med socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden genomföra satsningen Aktivitet förebygger.  

- att genomföra åtgärder för att uppnå högre studiero. 
 
att ge socialnämnden följande specifika uppdrag: 

- att med extra tilldelade medel utöka det förebyggande 
sociala arbetet på fältet. 

- att med extra tilldelade medel arbeta proaktivt för att 
motverka ofrivillig ensamhet. 

- att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 
utbildningsnämnden genomföra satsningen Aktivitet 
förebygger.  

- att ta fram en plan för långsiktig försörjning inom 
omsorgen. 

 
att ge bygg- och miljönämnden följande specifika uppdrag: 

- att bygga upp den nya delen av förvaltningen för att 
möjliggöra det återtagna uppdraget från Söderåsens 
Miljöförbund. 

- att med extra tilldelade medel genomföra utökad tillsyn 
mot skräpiga fastigheter. 
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Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör 

Stefan Christensson 
Tf ekonomichef 
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INLEDNING 

Den styrande majoritetens förord 

När vi i den styrande majoriteten nu tar oss an ett nytt verksamhetsår och en ny mandatperiod 
gör vi det med stor tilltro, men även med ett mått av försiktighet. 

Varsamheten motiveras av det faktum att vår omvärld just nu präglas av ovanligt stor 
osäkerhet och växande ekonomiska påfrestningar. Rysslands krig i Ukraina, stigande 
energipriser, kraftig inflation, upprepade räntehöjningar – allt detta påverkar kommunens 
ekonomiska förutsättningar under planperioden. 

Vår tilltro och framtidsförhoppning, å andra sidan, utgår från en övertygelse om att vår 
kommun är på väg åt rätt håll: befolkningen växer i takt med byggandet av nya attraktiva 
bostäder, tryggheten ökar enligt polisens senaste trygghetsmätning, spännande 
verksamhetsutvecklingar och nyetableringar ger förhoppning om många nya arbetstillfällen på 
olika platser i kommunen. Stadsmiljön förbättras genom att Storgatan i Bjuv rustas upp och att 
persontågen nu sedan ett år stannar i Billesholm och knyter an vår kommun till 
Malmö/Lundregionen. 

Listan på framsteg kan göras lång samtidigt som vi ser många trängande behov av fortsatt 
utveckling och förbättringsarbete. Med förnyat förtroende från väljarna i Bjuv, Billesholm och 
Ekeby tar vi oss an de utmaningar vi står inför de kommande åren under den här 
mandatperioden. 

Kommunens ekonomiska ställning är god och prognosen pekar mot ytterligare ett starkt 
bokslut. Årets ekonomiska resultat ser ut att bli 16,2 mnkr högre än budget och motsvarar 4,5 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Allt tyder på att vi nu går kärvare 
ekonomiska tider till mötes och därför är det viktigt att vi skaffar oss ett bra utgångsläge för de 
kommande åren. 

För att stå än bättre rustade har vi i kommunfullmäktige under hösten beslutat om att använda 
oss av en resultatutjämningsreserv, vilket i korta ordalag innebär att vi sätter av en del av årets 
överskott för att kunna täcka upp eventuella underskott de kommande åren. På så vis försöker 
vi undvika svåra beslut om effektiviseringar och i stället använda oss av överskott från ett 
ekonomiskt bra år. 

I dessa svårnavigerade tider är vi ändå stolta över att kunna lägga fram en budget som 
innehåller satsningar inom flera olika områden och samtidigt levererar ett överskott. 

En stor och viktig förändring inför år 2023 är att vi ger Bjuvs kommun en ny och mer 
ändamålsenlig nämndsorganisation. Ansvar för kommunens samlade uppdrag inom utbildning 
och arbetsmarknad placeras nu under en utbildningsnämnd samtidigt som socialtjänst, vård 
och omsorg inordnas under en ny socialnämnd. Vid årsskiftet lämnar vi dessutom Söderåsens 
miljöförbund, vilket ger oss större rådighet att vidareutveckla kommunens arbete med 
miljötillsyn och hållbarhetsfrågor. I samband med detta inrättas en bygg- och miljönämnd. 

Våra barn är vår framtid och i budget 2023 satsar vi därför extra medel på elevhälsan för att 
vidareutveckla sitt viktiga arbete med syfte att minska skolstress och psykisk ohälsa bland våra 
barn och unga. Vi ger också fritidsgårdarna möjlighet att förlänga sina öppettider inom ramen 
för kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Behovet av en ny sporthall i kommunen är stort och i 
investeringsbudgeten har vi avsatt medel för detta ändamål. 

Under året inleds en spännande satsning inom Aktivitet förebygger som är ett samarbete 
mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
sätts i fokus. 

De kommande åren fortsätter vi satsa i samtliga kommundelar i syfte att kontinuerligt skapa 
förutsättningar för och möjliggöra befolkningstillväxt, utveckling av kommunal service och 
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nyetableringar av företag. 

För att hantera investeringarna på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt krävs en god resultatnivå 
över tid som gör att vi kan självfinansiera delar av investeringarna. Överlag säkerställer vi i 
budgetförslaget en god ekonomisk hushållning. 

Det är en förmån att gemensamt få forma Bjuvs kommun för de kommande åren.  

Budgetgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Matthias Åkesson (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Jörgen Johnsson 
(M), Pia Trollehjelm (SD), Kenneth Bolinder (SD), Mikael Henrysson (SD) 
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Läsanvisningar 

I denna rapport presenteras kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi år 2023. 
Kommunen följer sedan upp årets utveckling i delårsrapporten (för perioden jan-aug) och i 
årsredovisningen. 

Kommunens ekonomiska förvaltning regleras av kommunallagen, kapitel 11. Lagen föreskriver 
att kommuner ska upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) samt en plan för 
ekonomin för en period om ytterligare två år. 

Budgetens roll i styrprocessen är att fungera som ett verktyg för planering, styrning och 
uppföljning av ekonomin och verksamheten. Av budgeten ska framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Den ska 
även ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

Budgetrapporten består av tre delar: 

1. Inledning med förord och beskrivning av kommunens organisation, 
2. Mål och prioriteringar där kommunens Vision 2030 presenteras tillsammans med mål 

för verksamheten och mål för god ekonomisk hushållning, 
3. Ekonomi som innehåller en presentation av budgetförutsättningar, fördelning av drift- 

och investeringsanslag samt ekonomiska tabeller 

Begrepp 

• Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital. 

• Skattekraft är kommunens skatteunderlag dividerat med dess invånarantal. 

• Självfinansiering är den del av investeringarna som kan betalas med egna medel. 

• mnkr är förkortning för miljoner kronor. 

• tkr är förkortning för tusentals kronor. 

 

Kontaktuppgifter till kommunens kontaktcenter 

Telefon: 042-45 85 000    E-post: info@bjuv.se    www.bjuv.se 
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Organisation 

Kommunens organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, en 
tjänstemannaförvaltning samt bolag. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består i Bjuvs kommun av 31 
förtroendevalda ledamöter. Efter de allmänna valen i september 2022 ser mandatfördelningen 
ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Det gäller till 
exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. Fullmäktige 
bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden dessa ska ha och 
utser ledamöter till nämnderna. Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur för att utföra sina 
respektive uppdrag på ett kostnadseffektivt vis i enlighet med gällande lagar, mål och 
styrdokument. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
de bestämmelser som finns i reglementet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att hålla 
uppsikt över nämnder och kommunala bolag. Under kommunstyrelsen och varje nämnd finns 
en förvaltning med tjänstepersoner som bereder ärenden, verkställer de politiska beslut som 
fattas och utför alla de tjänster som erbjuds kommunens invånare. Kommunens bolag styrs av 
en styrelse och har egna anställda som utför arbetet. 

Den 1 januari 2023 träder stora förändringar i Bjuvs kommuns nämndorganisation i kraft. Vård- 
och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, och kommunstyrelsens utskott för 
arbete och tillväxt försvinner och ersätts med en socialnämnd och en utbildningsnämnd. 
Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst, äldreomsorg, stöd till personer 
med funktionsvariation och hälso- och sjukvård. Under utbildningsnämnden samlas 
kommunens alla verksamheter inom barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning och 
arbetsmarknad. Vid årsskiftet träder Bjuvs kommun dessutom ut ur Söderåsens miljöförbund 
vilket innebär att byggnadsnämndens uppdrag utökas med bland annat miljötillsyn. Nämnden 
byter i och med detta namn till bygg- och miljönämnden och namnbytet omfattar även 
förvaltningen. Kommunens nya organisation presenteras nedan. 
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Fem år i korthet 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Allmänt    budget budget 

Folkmängd, 31 dec (personer) 15 715 15 697 15 842 15 939 16 312 

Kommunal utdebitering (%) 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Resultat      

Årets resultat (mnkr) 4,6 23,9 96,4 30,2 7,6 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 865,2 923,1 973,8 1 000,90 1 052,5 

Verksamheternas nettokostnader -858,6 -898,2 -933,6 -966,8 -1 043,7 

Finansnetto -2,1 -1 56,2 -3,8 -1,2 

Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto 99,2 97,3 95,9 96,6 99,2 

Balans      

Total låneskuld (mnkr) 614,2 734,8 788,4 1 000,8 1 145,9 

Låneskuld per invånare (kr) 39 084 46 809 49 771 62 789 70 249 

Tillgångar (mnkr) 1 015,70 1 151,50 1 287,5 1 509,8 1 655,2 

Eget kapital (mnkr) 134,7 158,5 254,9 272,9 280,5 

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar) 13,3 13,8 19,8 18,1 16,9 

Investeringar      

Investeringsutgifter, netto (mnkr) 105,2 153,4 126,4 295,5 190,3 

Investeringar i % av tot nettokostnader 12,3 17,1 13,5 30,5 18,2 

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansr. 
(mnkr) 

105,2 106,2 100,1 92,8 93,5 

Tot. pensionförplikt. per invånare (kr) 6 694 6 767 6 319 5 844 7 732 

Borgensåtagande(mnkr) 1 391,5 391,5 401,5 401,5 401,5 

Koncernen Bjuvs kommun      

Balansomslutning (mnkr) 1 567,9 1 833,5 1 741,3 1 791,3 2 028,0 

Eget kapital (mnkr) 322,2 480,2 517,2 570,7 591,6 

Soliditet (%) 20,6 26,2 30,0 31,9 29,2 

Kommunkoncernens medarbetare    vid delåret  

Antal anställda i slutet av året 1 234 1 237 1 250 1 290 - 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,3 % 7,4 % 7,0 % 8,4 % - 
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MÅL OCH PRIORITERINGAR 

Vision 2030 - Var med och forma ett helt samhälle 
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Mål för verksamheten 

I Bjuvs kommun tillämpas en mål- och resultatstyrning. Med visionen som utgångspunkt fattar 
fullmäktige beslut om övergripande mål som visar kommunkoncernens gemensamma riktning 
och ger vägledning i de prioriteringar som behöver göras. Det åligger kommunstyrelse, 
nämnder och bolag att omvandla dessa mål till verksamhet och på så sätt förverkliga den 
politiska viljan. Kommunstyrelsen och nämnderna anger vidare riktning för sin verksamhet 
genom att anta egna mål och indikatorer som följs upp under året. 

Målstyrningen är ett av de verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, förfogar över för 
att forma och styra den kommunala verksamheten. Målen ska utgå från såväl politiska 
viljeyttringar som identifierade utvecklingsbehov. Det är viktigt och nödvändigt att prioritera 
vissa målsättningar över andra eftersom det inte går att utveckla allt på en och samma gång. 

Uppföljning av målen sker åtminstone två gånger per år, i samband med delårsrapport och 
årsredovisning, och är ett sätt att utröna huruvida god kvalitet uppnås i de kommunala 
tjänsterna och om utvecklingen går i önskvärd riktning. Det är viktigt att mäta resultat för att 
kunna skilja framgångar från tillkortakommanden. Om du inte kan identifiera framgångar kan 
du inte lära dig från dem och om du inte kan identifiera tillkortakommanden kan du inte åtgärda 
dem. 

 

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål 

Puls i tryggheten 

Vi ska växa genom att bygga attraktiva boendemiljöer och satsa på trygghet och 
lokalt entreprenörskap 

Fler barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid i hela Bjuvs kommun 

Kraft i nyskapande 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv 

De kommunala verksamheterna ska präglas av god service, hög kvalitet och 
nyskapande 

Jämlikhet i olikhet Vi skapar jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

Nästa generation i fokus 

Vi minskar vår klimatpåverkan och vi gör det enkelt för våra invånare att leva 
miljövänligt 

Vi har ett samhälle där välmåendet ökar och invånarna kan påverka sitt liv och sin 
framtid 

 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål för 2023 känns igen från tidigare år men de har omformulerats i syfte 
att tydligare ange en strävan efter utveckling och förbättring. Störst förändring rör det tidigare 
målet Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar som har ersatts med målet Fler barn och 
unga ska erbjudas en meningsfull fritid i hela Bjuvs kommun. 

Utveckling av kommunens målarbete 

Kommunens verksamhetsstyrning utvärderas kontinuerligt och bedömningen är att det finns 
behov av en mer genomgående utvecklingsinsats. Denna insats kommer genomföras under 
nästa verksamhetsår och förändringar implementeras inför 2024. 
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Mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” inkluderar 
såväl det finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Det innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för 
en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, 
prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet. 

Med målet att kommunen ska ha en stabil ekonomi att lämna över till nästa generation, menas 
att kommunen ska ta hänsyn till långsiktiga effekter av besluten och säkerställa att Bjuvs 
kommun upprätthåller framtida förutsättningar för en ekonomi i balans. Till exempel kan det 
innebära att investeringar som minskar framtida driftskostnader prioriteras. Men även att 
hänsyn tas i besluten till långsiktiga kostnadseffekter som har sin grund i analyser av 
kommunens verksamheter, samt att kommunen planerar för en långsiktig balans avseende 
investeringsutrymme och belåning. För verksamheterna innebär det att planera för 
budgetföljsamhet och kontroll av ekonomi och verksamhet. 

 

Kommunfullmäktiges mål Indikator 

Vi har en stabil ekonomi att 
lämna över till nästa generation 

Kommunens ekonomiska resultat skall vara positivt och sett över tiden uppgå 
till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Nämnder och kommunstyrelse ska ha god budgetföljsamhet i sin verksamhet 

Kommunens soliditet ska öka 

Kommunkoncernens soliditet ska öka 

Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska självfinansieras över tid 

 

Kommentar 

Kommunen bör ha ett avkastningskrav som bidrar till kontinuitet och goda förutsättningar för 
att genomföra nödvändiga underhållsinvesteringar, samt de nyinvesteringar som krävs för 
kommunens utveckling, med en bibehållen god soliditet. 

Kommunen kommer enligt prognosen att redovisa ett mycket starkt resultat för 
verksamhetsåret 2022. Med tre år av goda resultat bakåt i tiden och med anledning av de 
utmanande budgetförutsättningar de kommande två åren, är avkastningskravet satt till 0,7 
procent för 2023 och 2024. Med nuvarande investeringsnivå blir det en utmaning för såväl 
kommunen som kommunkoncernen att förbättra soliditeten de två kommande åren. I beslutet 
av avkastningskravet har avvägningar och prioriteringar gjorts mellan att bibehålla 
kontinuiteten i verksamheterna och att lägga en budget som ökar soliditeten varje enskilt 
budgetår. 

Budgeterad investeringsnivå beräknas kräva nyupplåning på runt 145 mnkr 2023. 
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EKONOMI 

Budgetförutsättningar 

Samhällsekonomin 

Samhällsekonomins utveckling  

SKR räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur 2023. Skatteunderlaget bedöms 
minska kraftigt och ligga under trend de närmaste tre åren fram till och med 2025, samtidigt 
som kommunsektorn drabbas av stora kostnadsökningar till följd av stigande inflation, stigande 
räntor och kraftigt ökade pensionskostnader. Kommunernas pensioner och pensionsskuld 
värdesäkras med prisbasbeloppet som är fastställt till 8,7 procent för 2023. SKR räknar med 
att prisbasbeloppet, som baseras på KPI juni - juni året innan kommer att landa på en nivå 
över 7 procent även för 2024. Statsbidragen bedöms ligga kvar på 2022 års nivå under 2023. 
Tillväxten i BNP förväntas bli negativ (-0,7 procent) för 2023, samtidigt som den relativa 
arbetslösheten förväntas öka från 7,5 procent till 8,4 procent. 

Utmanande budgetförutsättningar 

Budgetförutsättningarna för 2023 är utmanande med kraftiga och hastiga förändringar i 
prognosunderlagen. Inflations- och ränteprognoser har successivt justerats upp till nivåer som 
var otänkbara vid årets början, vilket i sin tur lett till successivt höjda kostnadsprognoser inte 
minst när det gäller pensionskostnaderna. Utöver detta finns det andra poster med en 
prisökningstakt långt över KPI som drabbar kommunerna hårt, till exempel drabbas 
kommunerna hårt av ökade bränsle- och energipriser. SKR ser svaga resultat inom 
kommunsektorn de närmaste åren och trycker på vikten av att arbeta konstruktivt med 
ekonomin såväl på kort som på lång sikt. 

SKR efterlyser minskat regelkrångel 

SKR fortsätter att argumentera för minskat regelkrångel och att riktade statsbidrag ersätts av 
generella statsbidrag eller att riktade bidrag klustras till bredare statsbidrag. Riktade bidrag 
riskerar att permanenta föråldrade strukturer och skapa snedstyrningseffekter genom att 
organisationer och verksamhet snarare tenderar byggas efter var det finns pengar att hämta 
än var det verkliga behovet finns. Riktade statsbidrag är dessutom ofta kopplade till 
resurskrävande återrapporteringskrav som medför att en del av bidragen går till ren 
administration som inte skapar samhällsnytta. 

  

Förväntad befolkningsutveckling 

Mellan år 2000 och 2021 ökade befolkningen i Bjuvs kommun med drygt 2 000 invånare, från 
13 705 till 15 842. Förändringarna motsvarar en tillväxt med cirka 100 personer årligen. 
Befolkningsutvecklingen har fortsatt under 2022 och kommunen nådde under hösten en 
betydelsefull milstolpe i och med att befolkningen översteg 16 000. Räknat i antal invånare är 
Bjuv en medianstor kommun: ganska prick hälften av Sveriges 290 kommuner är mindre än 
Bjuv samtidigt som andra hälften är större. 
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Befolkningsutveckling i Bjuvs kommun, 2000–2021 

 

 

Sverige har i likhet med många andra länder en åldrande befolkning samtidigt som det finns 
många barn och unga under 18 år. Det gör att den så kallade försörjningskvoten kommer att 
öka i hela landet: grupperna som ska försörjas kommer öka i snabbare takt än gruppen som 
arbetar. Bjuvs kommun har dock i denna bemärkelse en förhållandevis fördelaktig 
befolkningsstruktur. Med en medelålder på 40,6 år är Bjuvs befolkning markant yngre än i den 
svenska snittkommunen, där medelåldern ligger på 43,7 år. Denna skillnad förväntas framöver 
öka ytterligare. Även i Bjuvs kommun är det dock gruppen 80+ som relativt sett förväntas växa 
kraftigast under det kommande årtiondet. 

Kommunen låter varje år ta fram två befolkningsprognoser som stöd i den långsiktiga 
planeringen av verksamhet och ekonomi: en trendprognos som är baserad på demografisk 
framskrivning och en byggprognos som beaktar kommunens planer för bostadsbyggande. 
Byggprognosen är mer ambitiös men förutsätter givetvis att vi kan realisera planerna på 
nybyggnation av attraktiva bostäder och bostadsområden. Region Skånes senaste 
befolkningsprognos ligger i linje med vår egen trendprognos samtidigt som SCB är något mer 
försiktiga i sina framskrivningar. 

  



 

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025 

 

14 

Befolkningsframskrivningar enligt olika prognoser 

 

 

Den prognostiserade befolkningsförändringen inom olika åldersgrupper för ett, fem och tio år 
framåt framgår av tabellen nedan (med uppgifter från byggprognosen). Denna utveckling 
kommer, om den realiseras, givetvis ställa krav på utveckling och utökning av den kommunala 
verksamheten. Fler barn och ungdomar leder till större behov av förskolor och skolor samtidigt 
som den kraftiga ökningen i gruppen 80+ kommer behöver mötas upp med större kapacitet 
och effektivitet inom äldreomsorgen. 

 

Förändring inom olika åldersgrupper 

  0–5 år 6–15 år 16–18 år 19–64 år 65–79 år 80+ år tot. 

år 2021 1 162 2 129 623 8 965 2 284 679 15 842 

+1 år 1 153 2 202 621 9 103 2 282 716 16 077 

+5 år 1 216 2 362 673 9 633 2 249 921 17 054 

+10 år 1 336 2 497 721 10 298 2 411 1 044 18 307 

procentuell 
förändring 

15 % 17 % 16 % 15 % 6 % 54 % 16 % 
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Skatteunderlaget 

Skatteunderlagets utveckling 

Det senaste året har den samhällsekonomiska utvecklingen varit enormt turbulent, med stora 
och snabba förändringar i SKR:s prognoser. Trenden under 2022 har varit att de 
samhällsekonomiska prognoserna successivt har försämrats på grund av stigande inflation 
och räntor. Detta har fått stor påverkan på budgeten för 2023. Såväl SKR som regeringen 
räknar med att skatteunderlaget kommer att växa med 4,0 procent 2023. Med hänsyn tagen till 
inflationen och prisbasbeloppet som är fastställt till 8,7 procent innebär det ett kraftigt 
försämrat skatteunderlag räknat i reala termer. 

Nettokostnadernas utveckling 

För att den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar på sikt kan inte verksamhetens 
nettokostnader öka mer än vad skatteintäkter och intäkterna från utjämningssystemet 
(skattenettot) ökar. 

Enligt SKR:s skatteprognos från augusti 2022 ökar skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen med 29,7 mnkr 2023 (2,9 procent). För 2024 förväntas skattenettot öka med 
43,1 mnkr (4,1 procent) och för 2025 förväntas en ökning på 41,4 mnkr, vilket motsvarar 3,8 
procent. 

De budgeterade nettokostnaderna ökar med 76,9 mnkr 2023 (7,9 procent), 38,8 mnkr 2024 
(3,7 procent) och 20,5 mnkr 2025 (1,9 procent). 

För 2023 beräknas nettokostnaderna öka mer än skattenettot, vilket beror på lägre budgeterat 
resultat i förhållande till skatteintäkter och stadsbidrag än 2022. 

Tillgångar och skulder 

Balansomslutningen förväntas öka med 145,5,1 mnkr 2023 och ytterligare 151,1 mnkr mellan 
åren 2024 - 2025. Den ökade balansomslutningen beror på att kommunen är inne i en intensiv 
investeringsfas. 

Förutsättningar för beräkning av ekonomiska ramar 

Beräkningarna i resultatbudgeten bygger på en oförändrad kommunalskatt på 20,99 kr. Ingen 
generell effektivisering har lagts ut. I stället tar budgeten sin utgångspunkt i prioriteringar 
gällande den önskade utvecklingen av kommunen. 

Uppräkningen av planåren baseras på SKR: prognoser. 

Budgetförutsättningarna är utmanande med stora och snabba förändringar över kort tid och 
med prognoser som snabbt förändras. 
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Driftbudget 

Driftbudgetanslag 2023–2025 

tkr 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan År 

2024 
Plan År 

2025 

Kommunfullmäktige -2 518 -3 362 -3 560 -3 692 -3 762 

Kommunstyrelsen -62 742 -78 054 -91 529 -94 915 -96 719 

Utskottet för arbete och tillväxt -48 502 -50 402    

Barn- och utbildningsnämnden -501 603 -519 084    

Utbildningsnämnden   -531 801 -551 478 -561 956 

Vård- och omsorgsnämnden -236 605 -235 164    

Socialnämnden   -325 404 -337 444 -343 856 

Kultur- och fritidsnämnden -35 628 -34 610 -37 248 -38 626 -39 360 

Tekniska nämnden -29 309 -33 097 -33 790 -35 040 -35 706 

Byggnadsnämnden -4 715 -5 523    

Bygg- och miljönämnden   -9 029 -9 363 -9 541 

S:a skattefinansierad verksamhet -921 622 -959 296 -1 032 361 -1 070 558 -1 090 899 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Vatten och avlopp (VA) 5 364 -2 500 0 0 0 

S:A STYRELSER OCH NÄMNDER -916 258 -961 796 -1 032 361 -1 070 558 -1 090 899 

Kommungemensamt      

Pensionskostnader -10 434 -9 015 -12 762 -11 860 -11 798 

Intern ränta 10 946 13 976 15 125 13 629 13 629 

Övrigt -17 826 -10 003 -13 723 -13 723 -13 723 

SUMMA VERKSAMHETER -933 572 -966 838 -1 043 721 -1 082 512 -1 102 791 

Finansiering      

Skatter och statsbidrag 973 788 1 000 916 1 052 512 1 086 308 1 126 470 

Finansiella intäkter 60 487 2 140 9 140 14 140 14 140 

Finansiella kostnader -4 275 -6 000 -10 330 -10 330 -10 330 

S:a Skatter och finansnetto 1 030 000 997 056 1 051 322 1 090 118 1 130 280 

RESULTAT 96 428 30 218 7 601 7 606 27 489 

varav avgiftsfinansierad verksamhet 5 364 -2 500 0 0 0 

 

Driftbudget 2023 

De omfattande förändringarna i nämndorganisationen som träder i kraft vid årsskiftet försvårar 
möjligheten att jämföra 2023 års fördelning av driftbudgeten med tidigare år. Följande 
övergripande justeringar har genomförts: 

• Socialnämndens anslag för 2023 bygger på en sammanslagning och uppräkning av 
2022 års budget för vård- och omsorgsnämnden, socialtjänst barn och unga och 
socialtjänst vuxen. 

• Utbildningsnämndens anslag för 2023 bygger på en sammanslagning och uppräkning 
av 2022 års budget för barn- och utbildningsnämnden (minus socialtjänst barn och 
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unga), vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. 

• Bygg- och miljönämndens anslag för 2023 bygger på en sammanslagning och 
uppräkning av 2022 års budget för byggnadsnämnden, anslagen för 
bostadsanpassningsbidrag samt anslagen kommunstyrelsens miljöverksamhet 
(strategiskt miljöarbete och kostnader hänförliga till vår medverkan i Söderåsens 
miljöförbund). 

• Kommunstyrelsens anslag för 2023 bygger på en uppräkning av 2022 års budget, 
minus de anslag som tidigare hörde till utskottet för arbete och tillväxt och till 
miljöverksamheten. Kommunstyrelsens ram omfattar även 20 mnkr i utrymme att 
omdisponera inom anslaget utrymme KS till förfogande. 

Uppräkningen skiljer sig i viss mån åt mellan nämnderna eftersom de möter olika utmaningar i 
form av volymökningar och förändringar i priser, hyror och löner. Anslagen styrs givetvis även 
av politikens satsningar, prioriteringar och sparkrav. 

Tabellen nedan visar driftbudgetens procentuella fördelning mellan verksamheterna för 2023 
jämfört med 2022. 

 

  Andel av driftbudget 2022 Andel av driftbudget 2023 

Kommunfullmäktige 0,3 % 0,3 % 

Kommunstyrelsen (exkl. ATU) 8,3 % 8,6 % 

Utskottet för arbete och tillväxt 5,2 % - 

Barn- och utbildningsnämnden 54,0 % - 

Utbildningsnämnden - 51,7 % 

Vård- och omsorgsnämnden 24,5 % - 

Socialnämnden - 31,6 % 

Kultur- och fritidsnämnden 3,6 % 3,6 % 

Tekniska nämnden 3,5 % 3,3 % 

Byggnadsnämnden 0,6 % - 

Bygg- och miljönämnden - 0,9 % 

 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgetanslag 2023–2025 

tkr Investeringsbudget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 0 100 0 

Kommunstyrelsen 59 750 57 200 26 500 

Utbildningsnämnden 1 700 5 000 0 

Socialnämnden 1 400 1 700 0 

Kultur- och fritidsnämnden 650 750 0 

Tekniska nämnden 98 750 111 050 62 650 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 

VA-verksamheten (NSVA) 28 005 37 765 47 030 

SUMMA 190 255 213 565 136 180 
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Kommunens största investeringsprojekt 2023 

  Investeringsprojekt Verksamhet Budget 2023 

1 Utveckling av Selleberga Planeringsavd. 37 500 

2 Storgatan Bjuv upprustning Gata/park 31 000 

3 Re-investering asfaltsbeläggning Gata/park 15 000 

4 VA-investeringar enl dagvattenplan Gata/park 8 700 

5 Årlig investering energieffektivisering Fastighetsavd. 5 000 

6 Årlig investering fastighetsinvesteringar Fastighetsavd. 5 000 

7 Åtgärder tak och vattenkvalitet simhall Fastighetsavd. 4 700 

8 Ny sporthall Bjuv Planeringsavd. 4 500 

9 Årlig investering utemiljö Fastighetsavd. 3 800 

10 Gatubelysning förnyelse Gata/park 3 250 

SUMMA   118 450 

 

Resultatbudget 2023–2025 

tkr 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan År 

2024 
Plan År 

2025 

Verksamhetens intäkter 224 122 191 840 197 466 208 128 209 808 

Verksamhetens kostnader -1 111 858 -1 098 958 -1 187 254 -1 228 689 -1 241 095 

Avskrivningar -46 438 -59 719 -53 933 -61 951 -71 504 

S:a verksamhetens nettokostnader -934 175 -966 834 -1 043 721 -1 082 512 -1 102 968 

Skatteintäkter 642 968 661 998 696 124 718 476 745 039 

Statsbidrag och utjämning 330 819 338 917 356 388 367 832 381 431 

Finansiella intäkter 61 341 2 140 9 140 14 140 14 140 

Finansiella kostnader -5 000 -6 000 -10 330 -10 330 -10 330 

Resultat före extraord. poster 96 428 30 218 7 601 7 606 27 489 

Extraordinära poster      

ÅRETS RESULTAT 96 428 30 218 7 601 7 606 27 489 

Nyckeltal      

Årets resultat som andel av skatter och 
statsbidrag 

9,9 % 3 % 0,7 % 0,7 % 2,4 % 

Verksamhetens nettokostnader av 
skattenetto 

95,9 % 96,7 % 99,3 % 99,7 % 97,9 % 
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Balansbudget 2023–2025 

tkr 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan År 

2024 
Plan År 

2025 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 370     

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 988 342 1 209 023 1 297 494 1 397 485 1 462 782 

Maskiner och inventarier      

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar m.m. 38 331 33 844 38 331 38 331 38 331 

Långfristiga fordringar      

S:a Anläggningstillgångar 1 023 043 1 242 867 1 335 825 1 435 816 1 501 113 

Bidrag till infrastruktur 22 536 21 284 20 032 18 780 17 528 

Bidrag till infrastruktur      

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 43 636 89 587 91 486 119 486 119 486 

Kortfristiga fordringar 154 192 141 000 192 846 164 117 153 117 

Kassa och bank 44 117 15 000 15 000 15 000 15 000 

S:a Omsättningstillgångar 264 481 245 587 299 332 298 603 287 603 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 287 524 1 509 738 1 655 189 1 753 199 1 806 244 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 254 966 272 866 280 467 288 073 315 562 

Varav årets resultat 96 428 30 218 7 601 7 606 27 489 

Avsättningar      

Pensioner och liknande 8 965 7 811 7 311 6 811 6 311 

Andra avsättningar 19 495 17 801 19 495 19 495 19 495 

S:a Avsättningar 28 460 25 612 26 806 26 306 25 806 

Skulder      

Långfristiga skulder 782 329 1 000 859 1 145 859 1 270 859 1 320 859 

Kortfristiga skulder 221 769 210 401 202 057 167 961 144 017 

S:a Skulder 1 004 096 1 211 260 1 347 916 1 438 820 1 464 876 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

1 287 524 1 509 738 1 655 189 1 753 199 1 806 244 
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Kassaflödesanalys 2023–2025 

(tkr)  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Resultat  96 428 30 218 7 601 7 606 27 489 

Ej likviditetspåverkande poster       

Av- och nedskrivningar  46 438 59 719 53 933 61 951 71 504 

Avsättningar  -1 252 -1 252 1 252 1 252 1 252 

Övrigt  -36 940 7 251 2 708 29 123 5 379 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 104 674 95 936 65 494 99 932 105 624 

Förändringar av rörelsekapital       

Kortfristiga fordringar  -57 557 -53 782 -51 846 28 729 11 000 

Förråd  5 590 16 076 -1 899 -28 000 0 

Kortfristiga skulder  12 106 47 783 -8 344 -34 096 -23 944 

Medel från rörelsekapital  -39 861 10 077 -62 089 -33 367 -12 944 

MEDEL FRÅN LÖPANDE 
VERKSAMHET 

 64 813 106 013 3 405 66 565 92 680 

Förändring anläggningstillgångar       

Nettoinvesteringar  -126 385 -251 902 -142 405 -185 565 -136 680 

Försäljningar av anl.tillg.  3 536 6 000    

Förvärv av anl.tillg.   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

MEDEL FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHET 

 -122 849 -247 902 -144 405 -187 565 -138 680 

Finansiella förändringar       

Nyupptagna lån  60 371 145 889 145 000 125 000 50 000 

Amortering av lån  -4 144 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Långfristiga fordringar       

MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHET 

 56 227 141 889 141 000 121 000 46 000 

KASSAFLÖDE  -1 809 0 0 0 0 

Likvida medel vid årets början  45 926 15 000 15 000 15 000 15 000 

Likvida medel vid årets slut  44 117 15 000 15 000 15 000 15 000 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -1 809 0 0 0 0 
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Inledning 
 

I detta dokument sammanställs de investeringsprojekt som är med i Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025. Här inkluderas såväl tidigare planerade projekt som nya äskan-

den. 

 

Översikt 
 

  Budget 2022 Prel budget 2023 Varav nya äskanden Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 100 0 0 100 0 

Kommunstyrelsen 62 434 59 750 9 100 57 200 26 500 

Utbildningsnämnden 7 702 1 700 0 5 000 0 

Socialnämnden 2 750 1 400 0 1 700 0 

Kultur- och fritidsnämnden 5 950 650 0 750 0 

Tekniska nämnden 164 563 98 750 6 500 111 050 62 650 

Bygg- och miljönämnden 1 036 0 0 0 0 

VA-verksamheten (NSVA) 50 950 28 005 0 37 765 47 030 

TOTALT 295 485 190 255 15 600 213 565 136 180 
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Investeringsbudget 2023 

Kommunfullmäktige 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående med avvi-
kelse 

107 Digitalisering av KF:s möten KF 0 100 0 

SUMMA    0 100 0 

Kommunstyrelsen 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående enligt plan 101 Albertsshaktet Planering 2 000   

 Pågående med avvi-
kelse 

813 Billesholms gård 9:19 Planering 0 6 000  

 Pågående med avvi-
kelse 

804 Bjuv 4:4 Planering 50   

 Pågående med avvi-
kelse 

820 Cykelväg Mörarp Bjuv Planering 300 6 300  

 Pågående med avvi-
kelse 

801 
Expl B-holmsgård 9:235 
(Kungsgård) 

Planering 50   

 Pågående med avvi-
kelse 

816 Folketshusparken Planering 1 000   

 Pågående med avvi-
kelse 

132 
Lokalförändringar kommun-
huset 

Planering 1 500   

 Pågående med avvi-
kelse 

100 Markförvärv Planering 2 000 2 000  

 Pågående enligt plan 136 
Planprogram Kungsgårds-
gärdet Billesholm 

Planering 600   

 Pågående enligt plan 137 
Småhustomter Valleberga 
4:83 

Planering 50   

 Pågående med avvi-
kelse 

805 Tibbarp 1:80 Planering 600 5 000  

 Pågående med avvi-
kelse 

817 
Tidiga exploateringsutred-
ningar 

Planering 1 000   
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Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående enligt plan 143 Tivoliparken Planering 500 5 000  

 Pågående med avvi-
kelse 

120 Utredning Söderåsbanan Planering    

 Pågående med avvi-
kelse 

811 Utveckling av Selleberga Planering 37 500 10 000  

 Pågående med avvi-
kelse 

821 
Utvecklingsplan Sånna-
damm 

Planering 2 000   

 Ej startat 164 
Verksamhetsmark Bjuvstorp 
industriområde 

Planering    

 Pågående med avvi-
kelse 

148 
Årlig investering miljöförbätt-
rande åtgärder - ISO 14001 

Planering 1 500   

 Under äskande  
SEFOS - plattform för säker 
kommunikation 

Kommunikation 0   

 Under äskande  
Förbättring av infrastruktur 
för IT 

 1 500   

 Under äskande  
Kameraövervakning på stat-
ionsområdena i Bjuv och 
Billesholm 

 2 500   

 Under äskande  Ny sporthall i Bjuvs kommun  4 500 22 500 22 500 

 Under äskande  Tornervallen Gunnarstorp  500   

 Ej startat  
XXX Ny Simhall Kungs-
gårdsgärdet 

 100 400 4 000 

SUMMA    59 750 57 200 26 500 

Utbildningsnämnden 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående enligt plan 413 BUN -elevdatorer och dylikt. BUN 1 200 3 500  

 Pågående enligt plan 410 Investering BUN övergrip. BUN 500 1 500  

SUMMA    1 700 5 000  
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Socialnämnden 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående enligt plan 605 
Inventarier SOF Övergri-
pande (Vård och Omsorg) 

VON 1 000 1 200  

 Pågående enligt plan 645 
LSS Inomhus och utomhus-
miljö 

Äldreomsorg 400 500  

SUMMA    1 400 1 700  

Kultur- och fritidsnämnden 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående enligt plan 430 Investering KOF övergrip. KoF 650 750  

SUMMA    650 750  

Tekniska nämnden 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående med avvi-
kelse 

154 
F154 Årlig investering ute-
miljö Fastighet 

Fastighet 3 800 3 000 3 000 

 Pågående enligt plan 155 
F155 Trygghet, säkerhet 
samt myndighetskrav 

Fastighet 3 000 1 000 1 000 

 Pågående med avvi-
kelse 

158 
F158 Årlig investering Fas-
tighetsinvesteringar (gene-
rella/underhållsplan) 

Fastighet 5 000 22 500 22 500 

 Pågående enligt plan 170 
F170 IT-infrastruktur i kom-
munens fastigheter 

Fastighet 3 000 7 000 5 000 

 Pågående med avvi-
kelse 

200 
F200 Årlig Investering ener-
gieffektivisering 

Fastighet 5 000 6 000 5 000 

 Pågående med avvi-
kelse 

185 
F185 Årlig investering - Ma-
skiner - lokalvård 

Lokalvård 150 150 150 

 Pågående enligt plan 152 
F152 Utbyggnad av ladd in-
frastruktur för fossilfria for-
don i kommunen 

Gata/park 200 200 200 

 Ej startat 133 
G133 Byte dagvattenledning 
Gruvgatan 

Gata/park 1 000   



Investeringssammanställning: Planerade och äskade investeringar 2023–2025 

 

7 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Ej startat 140 
G140 Billesholm station 
- förstudie västra sidan 

Gata/park 2 500   

 Pågående enligt plan 149 
G149 Storgatan Bjuv - upp-
rustning 

Gata/park 31 000 24 500  

 Pågående enligt plan 156 
G156 Lekplatsförnyelse en-
ligt lekplatsplan 

Gata/park 2 500 2 000 1 000 

 Pågående enligt plan 166 
G166 GC-väg Billesholm 
- Ekeby 

Gata/park 1 000 4 000  

 Pågående med avvi-
kelse 

167 
G167 Gatubelysning förny-
else - uttjänta stolpar etc 

Gata/park 3 250 6 500 6 500 

 Ej startat 168 
G168 Utredning nedlagd de-
poni - Gunnarstorp 1:267 

Gata/park 900   

 Pågående enligt plan 193 
G193 Re-investering i as-
faltbeläggning enligt RoSy 

Gata/park 15 000 17 000 15 000 

 Pågående enligt plan 194 
G194 Årlig investering -Tra-
fiksäkerhetsåtgärder 

Gata/park 1 200 1 000 1 000 

 Pågående enligt plan 198 
G198 Årlig investering - Ma-
skiner och fordon Gata/Park 

Gata/park 2 500 3 500 2 000 

 Ej startat 216 
G216 VA-investeringar en-
ligt dagvattenplan 

Gata/park 8 700 1 500 300 

 Pågående med avvi-
kelse 

227 
G227 Upprustning Ekeby 
centralt 

Gata/park 50 2 500  

 Pågående enligt plan 228 
G228 Brandposter - Reinve-
steringar enl avtal med 
NSVA 

Gata/park 400   

 Pågående med avvi-
kelse 

231 
G231 Årlig investering - Of-
fentlig gatu- och parkmiljö 

Gata/park 1 300 2 500  

 Ej startat 176 
F176 Årlig investering. 
Köksinvesteringar, fast ut-
rustning och maskiner 

Kostenheten 800 1 000  

 Ej startat  
FXXX Åtgärder för tak och 
vattenkvalitet Simhallen 
Jens Billeskolan 

 4 700   

 Under äskande  
GXXX Anslutning cykelväg 
Mörarp 

 0 1 000  
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Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Under äskande  
GXXX Kartläggning belys-
ningsledningar 

 500   

 Under äskande  
GXXX Ortslekplats Billes-
holm Gröningen 

 0 4 000  

 Under äskande  
GXXX Reparation dräne-
ringsledning Ekeby 

 200   

 Under äskande  
GXXX Trafikplan framta-
gande 

 100   

 Under äskande  GXXX Utbyte brunnslock  300   

 Ej startat  
GXXX Utredning busshåll-
plats Fokets park 

 200   

 Under äskande  
GXXX Årligt underhåll ränn-
stensbrunnar 

 500 200  

SUMMA    98 750 111 050 62 650 

VA-verksamheten (NSVA) 

Status Nr Investeringsprojekt Verksamhet Prel budget 2023 Prel plan 2024 Prel plan 2025 

 Pågående med avvi-
kelse 

265 
NSVA Landsbygdsinveste-
ringar, ej taxedrivand 

VA 400 400 400 

 Pågående med avvi-
kelse 

266 Ny investeringar NSVA VA 4 465 6 860 6 080 

 Pågående med avvi-
kelse 

267 Reinvesteringar NSVA VA 23 140 30 505 40 550 

SUMMA    28 005 37 765 47 030 
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Bilagor investeringsplan 
 

Här nedan följer beskrivningar av alla investeringsprojekt som ingår i budget 2023 med ekonomisk plan för 2024–2025. Investeringsprojekten är listade i alfabetisk ordning. 

 

Albertsshaktet 

Projektnummer 

101 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra detaljplanen i 

samarbete med exploatören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatuanläggningar minskar. Området ingick tidigare av 

investeringsprojekt Billesholms gård 9:137. 

En detaljplan är upprättad och projektering av infartsväg som ansluter till Böketoftavägen pågår 

 

Ekonomi: 

I ett första skede äskades medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr.  

De allmänna anläggningar som orsakas av detaljplanen bedöms till ca 2 milj kr. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen redan har haft inom området och som avsåg 

den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet. 

Sammantaget bedöms investeringarna täckas av intäkter från försäljning. 

Mål med projektet 

Ett ökat antal bostäder i kommunen 

 

 

Billesholms gård 9:19 

Projektnummer 

813 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploatörer 

och bygg och marköverlåtelseprocess pågår  
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Under hösten 22 påbörjas genomförandet av den sista etappen för bostäder. En upphandling av de allmänna platserna genomfördes vintern 22 men endast ett anbud kom in som 

låg ca 100% över grovkalkylen. Inför B23 kommer projektet göra ett omtag och justera gestaltning och kalkyl inför ny upphandling. Den del av lekplatsen som Lekplatsplanen 

skulle finansiera som även den blev dyrare kommer lyftas ut som ett eget namngivet investeringsprojekt hos tekniska nämnden; "ny Ortslekplats gröningen" 

 

På grund av det ekonomiska läget föreslås att investeringen i allmänna platser och lekplats skjuts fram till 2024 

 

Ekonomi 

På grund av den generellt ökade entreprenadkostnader på ca 20% samt det anbud som kom in -22 läggs ett helt nytt äskande om 6 milj för att genomföra dagvatten, allmän parke-

ring och mindre lekplats som orsakas av och kan härledas till exploateringen 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Nya bostäder i Bjuvs kommun. 

 

 

Bjuv 4:4 

Projektnummer 

804 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar 

för ett kommunalt gruppboende (LSS) 

Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar. 

Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att 

ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har överklagats och arbetet med 

genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft  

 

Ekonomi 

Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 ( 

850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer ca 500 tkr 

upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22. 

Uppdatering inför budget 23; Då entreprenaden påbörjas föreslås ej upparbetade medel 22 föras över till 23 i samband med tilläggsbudgetbeslut. 
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Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

 

 

BUN -elevdatorer och dylikt. 

Projektnummer 

413 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbygg-

nad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut 

med en tredjedel varje år. 

Mål med projektet 

Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och arbetssätt som ligger i linje med dagens samhälle. 

 

 

Cykelväg Mörarp Bjuv 

Projektnummer 

820 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från 

Bjuv till Helsingborg. 

 

Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. 

Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att trafik-

verket påtalat ökade kostnader inledningsvis. 

 

En vägplan har varit utställd för samråd. Trafikverket bedömer inte att kommunens del av projektet ökar i kostnad. En tunnel föreslås sydväst om cirkulationsplatsen. 
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Ekonomi: 

I samband med budget 21 meddelades ökade kostnader från trafikverket vilket beslutades i budgetbeslutet. De senaste två åren har projektet utretts men drabbats av förseningar. 

En byggnation påbörjas tidigast 2024. Under 2023 kommer medel rekvireras för upprättande av förfrågningsunderlag och projektering. 

Mål med projektet 

Trafiksäkerhet, Hållbara transporter 

 

 

Digitalisering av KF:s möten 

Projektnummer 

107 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

 

 

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 

Projektnummer 

801 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket svårsåld. 

Planeringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som ligger långt över marknadspriset i Billesholm. 

Som ett resultat av pandemin har efterfrågan på tomter i Billesholm tillsammans med väntad trafikstart, tagit fart. Det finns inga lediga tomter i etapp 1 och nu föreslår förvalt-

ningen att etapp 2 genomförs enligt detaljplan.  

Etapp två möjliggör ca 19 villatomter samt innebär kostnader för att bygga ut infart och lokalgata samt VA i gata. 

Ekonomi 

 

Prisuppgifter i äldre kalkyl har setts över och arbetet med projektering av gata fortgår under 2021. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar samt för kostnader för iord-

ningställande av kvarters-/tomtmark äskas om ca  6,2 milj 

Möjligheten att genom markanvisning och där till hörande planändring för etapp 3 kvarstår. 

Upphandling är påbörjad och ej upparbetade medel 2022 föreslås föras över till 23 i samband med beslut om tilläggsbudget. 

Investeringskostnader bedöms täckas av intäkter för projektet som helhet. 

Mål med projektet 

Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 
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Långsiktig effekt (effektmål) 

Utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

 

 

F152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossilfria fordon i kommunen 

Projektnummer 

152 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Kommunen har stora utmaningar i att ställa om sin fordonspark till fossilfria fordon 

Mål med projektet 

Minska co2 utsläpp i kommunen samt modernisera fordonspark. 

 

 

F154 Årlig investering utemiljö Fastighet 

Projektnummer 

154 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare äs-

kande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och förskolor. 

Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning. 

 

Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Skapa säkra och stimulerade lekmiljöer på skolor och förskolor 

 

 

F155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 

Projektnummer 

155 
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Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Kommunen har stora utmaningar att få bukt med skadegörelse, öka tryggheten samt öka säkerheten och tillgänglighet i kommunens lokaler.  

Detta innefattar bland annat myndighetskrav utifrån gällande brandföreskrifter. Kan bland annat innebära anpassning av lokaler, ventilationsfrågor, brandlarm, 

Mål med projektet 

Öka trygghet, säkerhet samt uppfylla myndighetskrav 

 

 

F158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan) 

Projektnummer 

158 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I 

första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora uppfräschningsbehov i kommunens skolor, förskolor samt 

boende. 

Mål med projektet 

Ändamålsenliga lokaler 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat 

 

 

F170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 

Projektnummer 

170 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Utbyte av 72 AP och 27 swichar i snitt per år av befintligt samt utbyggnad och kablage av ytterligare infrastruktur i kommunens fastigheter för att möta digitala behovet i kom-

munen. 
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Mål med projektet 

Möta digitala behovet i kommunen. 

 

 

F176 Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner 

Projektnummer 

176 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Mål med projektet 

Upprätthålla god standard i kommunens tillagningskök, serveringskök.  

Varagården ÄO 

Byte av aggregat med renovering av kyl- och frysrum, tunneldiskmaskin samt renovering av källare pga omfattande mögelangrepp i bl.a omklädningsrum.  

 

Solhemmet ÄO 

Solhemmets kök är väldigt gammalt och nedgånget vilket krävs omfattande arbete för att klara livsmedelssäkerhet och arbetsmiljökrav. Byte av tunneldiskmaskin och fläktkåpa 

samt ventilation, elarbete och kakelsättning. 

 

 

F185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård  

Projektnummer 

185 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården 

Mål med projektet 

Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Underhållet förbättras och renare lokaler. 

 

 



Investeringssammanställning: Planerade och äskade investeringar 2023–2025 

 

16 

F200 Årlig Investering energieffektivisering 

Projektnummer 

200 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande utrust-

ning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på administrativa byggna-

der, idrottshallar, samt Särskilda boende.  

 

För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en utökad investeringsbudget. 

Mål med projektet 

Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhusklimat. 

 

 

Folketshusparken 

Projektnummer 

816 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser.  

 

På gamla protista tomten pågår planarbete inom ramen av den markanvisning som tecknats med 3Hus som kommer bygga ca 150 bostäder. 

 

På Medborgaren 1 har Folkets hus rivits och arbete med detaljplanen pågår. Slutlig inriktning av av projektet är inte fastställd och detaljplanen är därmed flexibel till sitt innehåll 

och medger både bostäder och verksamhetslokaler. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i gatuplan. I 

anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.  
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Ekonomi 

Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst  avse 

utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett äskande 

täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt. 

Mål med projektet 

Markexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplaneläggning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksamhetslokaler. 

 

 

FXXX Åtgärder för tak och vattenkvalitet Simhallen Jens Billeskolan 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Simhallen på Jens Billesskolan är stängd på grund av påträffade fuktskador och brister i takkonstruktion och ventilation. Ett antal byggnadstekniska åtgärder har genomförts och 

prissatta åtgärdsförslag har tagits fram som kan möjliggöra att verksamhet kan återupptas i lokalerna. 

 

Kommunens lokalstrateg har gjort en översiktlig bedömning att simhallens tekniska livslängd kan förlängas. Utifrån objektets tekniska status och de utredningar som gjorts så 

föreslås att  objektets tak och den fuktskada som påträffats i takkonstruktionen prioriteras. En sådan åtgärd skulle förlänga komponentens livslängd med ytterligare 40 år. Plane-

ringsavdelningen föreslår vidare att Teknisk förvaltning prioriterar byte av reningsfilter för att säkerställa badvattnets kvalitet. Den uppskattade kostnaden för bägge åtgärderna är 

ca 4 670 000 kr.  

 

Enligt kommunens underhållsplan (proj 158) finns utpekade behov av att åtgärda omklädningsrum. För att kunna ta ställning till omklädningsrummets behov krävs en specifice-

ring av vilka åtgärder och kostnader en sådan reinvestering skulle innebära, 

Omklädningsrummen bör därför hanteras inom den ordinarie lokalförsörjningsprocessen och underlaget kompletteras innan prioritering i underhållsplanen 

Mål med projektet 

Möjliggöra öppnande av badhuset 

 

 

Förbättring av infrastruktur för IT 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Kraft i nyskapande 
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Bakgrund 

Infrastrukturen för IT behöver förbättras i kommunhuset. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Bättre och säkrare IT funktion 

 

 

G133 Byte dagvattenledning Gruvgatan 

Projektnummer 

133 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Känt problem sedan tidigare, rötter i ledning som orsakar stopp, behöver åtgärdas. Cykelvägen får då även ny beläggning. 

Mål med projektet 

Fungerande dagvattenledning och ny beläggning cykelväg. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkrare drift och vattenavledning för att förhindra översvämning. 

 

 

G140 Billesholm station - förstudie västra sidan 

Projektnummer 

140 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Billesholm station står klar under 2022. För att skapa en helhet av östra och västra sidan av stationen bör även genomfartsgatan (Storgatan) justeras i exempelvis sträckning, 

hastighetsdämpande åtgärder, ny beläggning och kantsten. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 2,5 msek till 0,5 msek av kommunledning, 2022-11-03. 
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Mål med projektet 

Skapa en helhet ihop med det avslutade projektet Billesholms station. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing. 

 

 

G149 Storgatan Bjuv - upprustning 

Projektnummer 

149 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet stora brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Gatan har en utformning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikan-

ter. 

Förstudie togs fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmässig-

heten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet. 

Projektet Södra Storgatan har NSVA som huvudprojektledare, då de gräver upp gatan för att lägga om den s.k. Holkenledningen. Bjuvs Kommun tar det tillfället i akt att genom-

föra detta återuppbyggnads- och omgestaltningsprojekt ihop med NSVA. 

Åtgärdsförslagen uppdelades i deletapper för att arbeta metodiskt och med kontroll på framdriften av projektet. Delområde 1-2 genomförs 2022-2023. Därefter startar delområde 

3-6 under 2023. Detta projekt avser alltså Bjuvs kommuns del av paketet. 

Mål med projektet 

Förändra centralorten Bjuvs stadsmässighet genom att förbättra Södra Storgatan och kringliggande områdes tillgänglighet, trafiksäkerhet, dagvattenhantering och allmänt skick. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Attraktiv miljö och ökad trafiksäkerhet. 

 

 

G156 Lekplatsförnyelse enligt lekplatsplan 

Projektnummer 

156 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 

Kommunens lekplatsbestånd har varit eftersatt i underhåll. Under 2022 gjordes en stor mängd förbättringar och flera nybyggnationer. Ett antal uttjänta lekplatser återstår, och 

dessa behöver rejäl upprustning. Därefter planeras löpande reinvestering i 1-2 lekplatser per år för att ha en förutsägbar årlig kostnadsnivå och god kvalitet på beståndet. 

Mål med projektet 

Ett lekplatsbestånd i gott skick för en attraktiv boendemiljö. 

 

 

G166 GC-väg Billesholm - Ekeby 

Projektnummer 

166 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Bjuvs kommun har ett bristfälligt gång- och cykelvägsnätverk. Det mest akuta gång- och cykelvägsprojektet är en cykelväg som binder ihop Ekeby - Billesholm - Bjuv. I ett 

första skede monteras belysning längs banvallen Ekeby - Billesholm. Därefter fördjupas trafikutredning med åtgärdsförslag, för att hitta rätt åtgärder för att skapa en välanvänd 

och ändamålsenlig cykelväg som binder samman kommundelarna. 

Mål med projektet 

Öka cykeltransporter och tillgänglighet genom kommunen, alltså Ekeby - Billesholm - Bjuv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter 

 

 

G167 Gatubelysning förnyelse - uttjänta stolpar etc 

Projektnummer 

167 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Med en asfaltsbudget på 15 msek årligen behöver även investeringen i gatubelysningen öka öka från 2,5 msek till 4 msek årligen. Detta för att vid behov kunna passa på att byta 

stolpar vid nyasfaltering av gator. På så sätt minskas långsiktigt kostnaderna för stolpbyte, vilket annars i vissa fall för med sig upprivning av nyligen lagd asfalt. 

 

Till detta kommer 1,5 msek för reinvestering och nyinvestering i belysning på gång- och cykelvägar och tunnlar, vilket tidigare legat i två separata projekt (G144 och G160). 
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Tillkommer gör också årliga hållfasthetstester (500 st per år) av befintligt stolpbestånd (4500 st), vilket inte gjorts tidigare och ska öka förutsägbarheten och minska oberäkneliga 

kostnader framöver. Uppskattningsvis 5% (25 st) av testade stolpar kommer omedelbart dömas ut och behöva bytas, för 400 000 kr och övriga läggs i utbytesplan. Test av 500 

stolpar 500 000 kr, så 1 msek i budget för det. 

 

Totalt 6,5 msek årligen alltså, för att framöver minska, när vi kommit ikapp med underhållet. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 6,5 msek till 3,25 msek av kommunledning 2022-11-03. 

Mål med projektet 

Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar 

Effektmål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott 

 

 

G168 Utredning nedlagd deponi - Gunnarstorp 1:267 

Projektnummer 

168 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

I översiktsplanen från 2006 står att ”tippen i Gunnarstorp utvecklas till en park när den avvecklas”. 

 

Anmälan har skett från Bjuvs kommun 2016 om miljöfarlig verksamhet inom gamla deponiområdet Gunnarstorp 1:267. Föreläggande finns om åtgärder från Söderåsens miljö-

förbund. Miljöteknisk undersökning är utförd och inlämnad till förbundet. Slutmålet är att skapa ett natur- och rekreationsområde. Fler utredningar kan även väntas krävas. För-

studie, kalkyler, gestaltningsförslag, beräkning av topografisk omgestaltning, markmodellering och volymberäkning av schakt- och fyllnadsmassor etc. ligger framför oss. 

 

900 tkr till utredning under 2023. 

Mål med projektet 

Utveckla kommunens natur- och rekreationsområden. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Leveransmål: Skapa ett natur- och rekreationsområde. Göra de åtgärder som föreläggandet kräver. 

 

Effektmål: Ökat nyttjande av området. Säkrade branter. Utflyktsmål för förskolor, skolor, invånare och besökare till Bjuv. 
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G193 Re-investering i asfaltbeläggning enligt RoSy 

Projektnummer 

193 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Bjuvs kommun har ett kraftigt eftersatt väg-, gångväg- och cykelvägsunderhåll. Med hjälp av asfaltplaneringsverktyget RoSy (Road System, från Sweco) inventeras beståndet 

löpande. Underhållsskulden växer fortfarande, då fler och fler beläggningar nått långt över sin livslängd.  

 

Det ökade anslaget som gavs 2022 var avgörande för att börja arbeta ned den skenande underhållsskulden. Till 2023 äts det till viss del upp av prisindexökningar. För att fortsätta 

investera enligt samma nivå och därmed minska den fortfarande växande underhållsskulden (och faktiskt minska ytterligare kostnader som uppstår som effekt av bristande under-

håll) skulle anslaget behöva öka till 17 msek under två år, för att sedan minska år för år. 

 

I sammanhanget är det viktigt att ha med sig att arbetet inbegriper flera delar - återuppbyggnad av underbyggnad, asfaltering och sidoanläggningar som justering av brunnar, 

kantstenar, gångbanor etc. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 17 msek till 15 msek av kommunledning 2022-11-03. 

Mål med projektet 

Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsiktiga nödåtgärder. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funktion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga). 

 

 

G194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 

Projektnummer 

194 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

2023 är första året vi verkligen kan utföra konkreta förbättringar inom området, då trafikingenjören nu är lossgjord från andra uppdrag som saknat bemanning. De två första 

satsningarna är Säkrare Skolvägar där åtgärderna baseras på undersökning av barnens egna upplevelser, samt programmet Rätt Fart i Staden som majoriteten av landets kommu-

ner redan genomfört, och där hastighetsbegränsningar ses över. 

 

Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna trafiksäkerhetsbrister såsom större skador på vägräcken och liknande, vilka behöver åtgärdas skyndsamt. 

 

Exempel på åtgärder är hastighetsdämpande åtgärder såsom fler hastighetsskyltar och vägkuddar, samt åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och vägar, öka 

tillgängligheten i gatumiljön. 

Mål med projektet 

Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs kommuns invånare och besökare. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Trafiksäkerhet 

 

 

G198 Årlig investering - Maskiner och fordon Gata/Park 

Projektnummer 

198 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

För att ha en driftsäker verksamhet och kunna utföra uppdraget krävs tillförlitliga och ändamålsenliga fordon och maskiner. 

 

2023: 5,9 msek - Fortfarande är maskininvesteringarna eftersatta från tidigare år, många maskiner/fordon har återkommande höga reparationskostnader och orsakar plötsliga 

driftstopp (med ytterligare kostnader som följd). Utbyten är nödvändiga. Till 2023 samlar vi alla maskin och fordonsinvesteringar i ett projekt, G198, istället för att ha ett projekt 

per objekt. Därför har detta årliga investeringsprojekt 2023 högre summa än föregående år. Summan ska därefter minska betydligt till kommande år. 

 

•1 msek Utbyte uttjänt gräsklippare (tar bort projekt G130 där den låg separat) 

•1,5 msek Utbyte uttjänt stor skötseltraktor. 

•1,5 msek Utbyte två uttjänta multifunktionella lastmaskiner (Weidemann). 

•1,7 msek Utbyte uttjänt hjullastare. 

•150 tkr Ny handdragen maskin för markutjämning, istället för handkrattning (effektivisering av arbetstid och arbetsmiljöförbättring). 

•150 tkr för ny liten klippare. 

 

2024 har en gräsklippare blivit uttjänt och behöver ersättas. Nyanskaffning av en gräsklippare till Ekeby, för att effektivisera och slippa köra klipparen från Billesholm fram och 
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tillbaka till Ekeby. 2024 behöver vi också lösa någon form av ersättning för den uttjänta kranlastbilen – ännu inte beslutat vilken typ av fordon/lösning som ersätter den. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 5,9 msek till 2,5 msek av kommunledning, 2022-11-03. 

Mål med projektet 

En modern, driftsäker maskinpark med lägre reparationskostnader. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Sänka underhållskostnaderna 

 

 

G216 VA-investeringar enligt dagvattenplan 

Projektnummer 

216 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

2016 blev 340 fastigheter drabbade av översvämningar efter kraftigt regn. Utredningar gjordes för att se vilka åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen. Åtgär-

derna görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.  

 

Efter att tidigare ha haft en schablonsumma om 1 msek, därefter 2,5 msek, vilka har tilläggsbudgeterats vid behov, läggs årliga summor efter faktiskt planering i samarbete med 

NSVA. 

Mål med projektet 

Minimera översvämningar i framtiden. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Minimera översvämningar i framtiden. 

 

 

G227 Upprustning Ekeby centralt 

Projektnummer 

227 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Allmän upprustning av centrala Ekeby. Exakta åtgärder är för närvarande inte bestämda. 

Mål med projektet 

En mer attraktiv och tillgänglig offentlig miljö. 

 

 

G228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 

Projektnummer 

228 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Överenskommelse har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan Kommuner och NSVA och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för hur 

Brandvatten hanteras. I flertal av kommuner anslutna till NSVA har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och sköta brand-

posterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen). 

Avtalet reglerar både drift och reinvesteringsbehov. 

Kommunen förbundit sig att investera 517tkr/år kommande fem år för att bibehålla tillgången på brandsläckningsvatten enligt de behov som räddningstjänsten har. Beloppen är 

beräknade i en utredning som NSVA gjort med stöd av Tyrens. 

För 2023 förväntas investeringsbehovet vara något lägre, ca 400 tkr. 

Mål med projektet 

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

 

 

G231 Årlig investering - Offentlig gatu- och parkmiljö 

Projektnummer 

231 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Som växande kommun ökar investeringsbehovet stadigt när gatu- och parkuppdraget ökar, och för att undvika att bygga en större underhållsskuld behövs en god grundnivå varje 

år. Inom ramen för detta projekt ryms också plötsligt uppkomna brister på installationer som behöver åtgärdas vid exempelvis skadegörelse. Därutöver görs nyinvesteringar för 

att skapa en vackrare upplevd miljö och stärka kommunens attraktionskraft som boendekommun. 

 

Exempelkostnader: parkbänkar, bord, papperskorgar, utegym, skatepark, träd, nyanläggningar. 

Mål med projektet 

Att utveckla kommunens offentliga miljö samt göra reinvesteringar i befintlig utrustning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Utveckla den offentliga miljön i kommunen. 

 

 

GXXX Anslutning cykelväg Mörarp 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Trafikverket anlägger cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. Anslutningen i Bjuv står Bjuvs kommun för. Utförande beräknas till 2023 eller 2024. Projektkostnaden 1 msek är än så 

länge en grov uppskattning. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 1 msek till 0 msek av kommunledning, 2022-11-03. 

Mål med projektet 

Färdigställd anslutning för cykelvägen mellan Bjuv och Mörarp. 

 

 

GXXX Kartläggning belysningsledningar 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Förteckning / karta över kommunens ledningar för belysningsstolpar saknas. Detta innebär risker vid grävning, och försvårar kontinuerlig felavhjälpning. En kartläggning genom-

förs, för bättre kvalitet idag och för framtida generationer. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 0,7 msek till 0,5 msek av kommunledning, 2022-11-03. 
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Mål med projektet 

En karta över elledningarna till kommunens ca 4 700 belysningspunkter. 

 

 

GXXX Ortslekplats Billesholm Gröningen 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Enligt Lekplatsplanen ska lekplatsen "Västergatan" i Billesholm utökas till ortslekplats. I samband med ett exploateringsprojekt i området görs förändringar av parkeringsplats, 

gångstråk, damm osv, och ihop med detta anläggs den nya ortslekplatsen. Detta projekt avser specifikt lekplatsen. 

 

Äskande för 2023 nedsatt från 4 msek till 0 msek av kommunledning 2022-11-03. 

Mål med projektet 

En ny ortslekplats i Billesholm. 

 

 

GXXX Reparation dräneringsledning Ekeby 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

En vattenledning i Ekeby som dränerar ett stort parti mark på båda sidor om väg 110 har brustit och orsakar översvämning hos en lantbrukare. 

Mål med projektet 

Fungerande vattenledning. 

 

 

GXXX Trafikplan framtagande 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Enligt beslut i teknisk nämnd ska en trafikplan tas fram, för att exempelvis ha ett konsekvent arbetssätt kring att hantera förfrågningar om farthinder på. En sådan plan behöver 

harmoniera med övriga styrande dokument, både befintliga och exempelvis en planerad Teknisk Handbok. Projektkostnaden avser främst konsult, som i samarbete med 

Gata/Park och Planeringsavdelningen tar fram ett dokument/-en. 

Mål med projektet 

Trafikplan samt eventuella tillhörande dokument. 

 

 

GXXX Utbyte brunnslock 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Brunnslock med kommunsigill behöver köpas in i kvantitet om minst 50 st. Kommunsigill på brunnslock väljs för att den lokala identiteten ska genomsyra gatumiljön, och inne-

bär ingen större kostnad än omärkta brunnslock. 

Mål med projektet 

Brunnslock till utbyten och nyläggning. 

 

 

GXXX Utredning busshållplats Fokets park 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Utredning om ny busshållplats vid Folkets Hus i Billesholm, vid eventuell förändrad körväg för busstrafik. 

Mål med projektet 

Busshållplatsutredning. 

 

 

GXXX Årligt underhåll rännstensbrunnar 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 

Som en riskförebyggande åtgärd för skyfall ska rännstensbrunnarna i kommunen funktionstestas och spolas enligt rullande schema, istället för som i dagsläget bara akut vid 

stopp/översvämningar. Många servisrör befaras idag vara igensatta, och framtida problem kan undvikas med bättre framförhållning. Första steget är att kartlägga kommunens alla 

rännstensbrunnar, och därefter skapa underhållsplan och arbeta efter den. 

Mål med projektet 

Välfungerande rännstensbrunnar. 

 

 

Inventarier SOF Övergripande (Vård och Omsorg) 

Projektnummer 

605 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Under 2022 kommer de digitala låsen som används i ordinärt boende bytas ut. 

Mål med projektet 

Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter. 

 

 

Investering BUN övergrip. 

Projektnummer 

410 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i BUNs verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsun-

dervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. 

 

 

Investering KOF övergrip. 

Projektnummer 

430 



Investeringssammanställning: Planerade och äskade investeringar 2023–2025 

 

30 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Övrigt 

Bakgrund 

I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och fritids-

förvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre förbättringar 

av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 tkr/år. En given 

förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen innan något 

arbete sätts igång eller utförs. 

Mål med projektet 

Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket 

Bjuv, då våra publika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i Bjuvs kommun. 

 

 

Kameraövervakning på stationsområdena i Bjuv och Billesholm 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett Planeringsavdelningen och trygghetssamordnaren i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sätta upp kameror på stationerna i Bjuv och Billesholm. 

 

Förutom tillstånd och driftsformer förutsätter ett genomförande investeringskostnader om ca 2,5 milj kr för grävning, installationer, kameror, servrar mm. 

Mål med projektet 

Ökad trygghet, minskad skadegörelse 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Ökad trygghet, minskad skadegörelse 
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Lokalförändringar kommunhuset 

Projektnummer 

132 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

Förvaltningarna i kommunhuset är trångbodda, nya uppdrag ställer krav på mötesrum, utträdet ur SMFO och rivningen av Mikaelstugan aktualiserar frågan om sammanträdesrum 

för externa besök på kort sikt.  

 

Planeringsavdelningen har inventerat ett antal möjliga åtgärder: 

I anslutning till Kontaktcenter bedöms det finnas goda förutsättningar att omvandla ett antal mötesrum till ett sammanträdesrum för ca 15-18 sittande mötesdeltagare. Fördelen 

med placeringen i huset är att ta emot externa besök utan att dessa måste skrivas in. Placeringen av mötesrummet möjliggör även att handikapptoaletten blir tillgänglig utan att 

besökare måste skrivas in. 

Det bedöms även finnas goda möjligheter att ställa om en del av huset för arbetsplatser i kontorslandskap i kombination med fler mindre mötesrum för digitala möten. 

Behov finns även av ökad säkerhet i kontaktcenter för att minska risken för inbrytning. 

Mindre mötesrum utanför skalskyddet inom uppsikt från KC för säkrare kundmöten ger ökad rättsäkerhet, service och arbetsmiljö. En revidering av förslaget har äve gjorts för att 

öka säkerheten för förtroendevalda och vid politiska sammanträden. 

 

Förändringarna förutsätter en flytt av barn- och utbildningsförvaltningen till andra lokaler. Utredning av detta pågår 

 

Ekonomi - Planeringsavdelningen har gjort en mycket grov kalkyl för att bedöma kostnaderna för förändringen som innefattar nya branddörrar, skalskydd, rivning av innerväg-

gar, nytt pentry vån 2, golv, ventilation, el-it, mm. om 1,5 milj 

Mål med projektet 

Bättre Service till invånare 

Förbättrad arbetsmiljö 

Framtidssäkring 

 

 

LSS Inomhus och utomhusmiljö 

Projektnummer 

645 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 
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Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

Det finns ett behov av att kontinuerligt förbättra och anpassa miljön på särskilda boende för att hålla en god standard för såväl boende som personal. 

 

 

Markförvärv 

Projektnummer 

100 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel som 

krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar. 

Mål med projektet 

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

 

 

NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 

Projektnummer 

265 

Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

 

 

Ny investeringar NSVA 

Projektnummer 

266 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 
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Ny sporthall i Bjuvs kommun 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 fanns investeringsmedel för att utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Bjuvs kommun. Bakgrunden var att det under ett 

antal år förekommit signaler om svårigheterna att få tillräckligt många tider i kommunens idrottshallar. Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport om förening-

ars behov av ny idrottshall. Av rapporten framgår bland annat att det finns ett stort behov att stärka föreningslivet, framför allt med fokus på fysiska förutsättningar och lokaler. 

Jämförelser över tid och med andra liknande kommuner ger bilden av att insatser behöver göras för att öka barn och ungas möjligheter att ta del av föreningslivet i Bjuvs kom-

mun. Sammanfattningsvis skulle en ny idrottshall erbjuda föreningarna bättre möjligheter att öka utbudet både vad gäller spetsverksamhet och breddverksamhet. 

 

Efter remissrunda av utredningen beslutades att frågan hänskjuts till budgetberedningen.  

 

I linje med nya och förändrade arbetssätt rörande lokalförsörjning ska ett beslut om att genomföra en större åtgärd föregås av en förstudie. Planeringsavdelningen har upprättat en 

förstudie som bland annat sammanställer behov och brister samt innehåller en lokaliseringsutredning och förslag på åtgärd och kostnader samt tidsplan. 

 

För att möjliggöra en placering som kan tillmötesgå önskemålen i Utredning om föreningars behov av sporthall krävs att platsen kan hantera en ny byggnad på cirka 1800 m2 

samt tillkommande angöringsytor och parkeringsplatser utan att allt för stora ingrepp i den befintliga skolmiljön behöver göras.  

Visserligen uttrycks att samtliga skolor har behov kopplade till sina sporthallar och sin idrottsundervisning vilket långsiktigt behöver ses över men fler av dem har inte förutsätt-

ningarna för denna typ av fullstor hall utan omfattande planering och efterföljande åtgärder. 

Två av skolorna (Brogårda och Ekeby) skulle kräva tillfart genom befintlig skolmiljö, ytterligare en (Jens Bille) att större delen av idrottsmiljön utomhus ianspråktas vilket inte 

skulle förbättra undervisningssituationen. 

Bästa placering är därför i Varagårdsskolan nordöstra hörn där både ytan och möjligheten till en okomplicerad tillfart finns. 

 

Övergripande investeringskalkyl - beräkning av totalt investeringsbelopp -och driftkalkyl med årlig kostnadseffekt för verksamheten, utöver tillkommande hyreskostnader 

Byggkostnad idrottshall 1850 kvm: 42 500 tkr 

Byggkostnad mark och miljö 1750 kvm: 2 500 tkr 

 

Utifrån estimerad byggkostnad beräknas 10 procent utgöra planerings och projekteringskostnader, vilket innebär att den uppskattade investeringskostnaden blir 49 500 tkr och 

fördelar sig enligt följande över tre år, med reservation för att det rådande konjunkturläget hastigt kan ändra förutsättningarna: 

År 1: kostnader för lokal- och funktionsprogram samt projektering: 4 500 tkr 

År 2 och 3: Byggnation: 22 500 tkr 

År 3 och 4: Byggnation: 22 500 tkr 

Investeringskostnaden kommer att behöva revideras i samband med att lokal och funktionsprogrammet fastställs. I samband med detta kan även drift och hyreskostnaderna beräk-

nas. 
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Preliminär tidplan 

2023: Framtagande av lokal- och funktionsprogram samt projektering 

2024: Byggnation 

2025: Byggnation och färdigställande. 

Mål med projektet 

Förbättrade förutsättningar för föreningsliv och ungdomars folkhälsa 

 

 

Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm 

Projektnummer 

136 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Lokalförsörjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del av 

Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området.  

fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav. 

 

För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, gatu-

struktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen. 

Uppdatering inför B23: Ett kvalitetsprogram är under upprättande som kommer utgöra grund för fortsatt planarbete under 2023 

 

Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området. 

 

Ekonomi: 

Medel för fortsatt planarbete samt planutredningar äskas för 2023 om 600 tkr 

Mål med projektet 

upprättande av planprogram för framtida detaljplan. 

Byggrätt för förskola 

 

 



Investeringssammanställning: Planerade och äskade investeringar 2023–2025 

 

35 

Reinvesteringar NSVA 

Projektnummer 

267 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

 

 

SEFOS - plattform för säker kommunikation 

Vad ska projektet leda till? 

Effektivisering/ekonomi 

Jämlikhet i olikhet 

Kraft i nyskapande 

Bakgrund 

Gemensamt projekt för säker digital kommunikation inom IT4K-digitalisering. Medel äskas för inköp och installation av klient samt implementering av systemet. 

 

 

Småhustomter Valleberga 4:83 

Projektnummer 

137 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Sedan 2018 står förskolan i Valleberga tom. På grund av brister i byggteknik anses inte byggnaden lämplig för annan verksamhet eller för omvandling till bostäder. Planeringsav-

delningen vill äska medel för att riva och sanera tomten, ändra detaljplanen (planlagt som A) och genomföra en markanvisning 

 

Ett markanvisningsavtal är tecknat och detaljplanen är under upprättande. Rivning och sanering kommer ske under vintern. 

 

Ekonomi: 

kostnader för planarbete: 300 tkr 

Projektering, upphandling, rivning: ca 1-1,5 milj 

förväntade intäkter från försäljning ca 1,5-2 milj 

 

Projektering är påbörjad. Ej upparbetade medel -22 föreslås föras över till -23 i samband med beslut om tilläggsbudget. 
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Mål med projektet 

Omvandling för bostäder 

 

 

Tibbarp 1:80 

Projektnummer 

805 

Vad ska projektet leda till? 

Övrigt 

Bakgrund 

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekat för bostäder i Översikts-

planen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. 

har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. 

En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och genomförande 

påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) har anmält intresse 

för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området. 

Uppdatering inför budgetbeslut: Dialog har inletts mellan Bjuvsbostäder och exploatör om att genomföra exploatering genom ett samverkansprojekt.  

 

Ekonomi 

För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24 

Mål med projektet 

Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö 

 

 

Tidiga exploateringsutredningar 

Projektnummer 

817 

Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som kräver en 

mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut. 
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När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella förgävesutred-

ningar belastar driftresultatet. 

 

Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen. 

Mål med projektet 

Målen med projektet är att: 

- Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med marknadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året. 

- Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploate-

ringsinvesteringar. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

En effektiv förvaltning. 

 

 

Tivoliparken 

Projektnummer 

143 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att 

möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolagt möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av huvudenté 

mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park.. 

 

Ekonomi: 

medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. Sanno-

likt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare. 

 

 

Tornervallen Gunnarstorp 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Kommunen nyttjar inte längre området som idrottsplats. Efter en översyn inom arbetet med översiktsplanen bedöms området vara lämpligt att pröva för en ändrad markanvänd-

ning till bostadsmark. 

 

I ett första skede äskas medel för utrednings- och plankostnader om ca 500 tkr 

Mål med projektet 

Bostadsförsörjning 

 

 

Utredning Söderåsbanan 

Projektnummer 

120 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Projektet syftar till att öppna söderåsbanan för persontrafik och baseras på ett medfinansieringsavtal mellan Bjuvs kommun och Trafikverket (TRV). Enligt avtalet skall Bjuvs 

kommun erlägga 34 mnkr i prisnivå juni 2013. Trafikverket har presenterat en plan för rekvirering av utestående belopp där slututbetalning sker 2021. Kommunens kostnader för 

projektet ökar med ca 6600 tkr till följd av indexuppräkningar för entreprenadkostnader. Förvaltningen har granskat siffrorna och bedömer att trafikverkets plan ligger inom 

ramen för medfinansieringsavtalet. 

Till följd av att tidigare äskade medel i investeringsprojektet inte har tagit höjd för indexuppräkning behöver ytterligare 6600 tkr äskas för 2021. Resterande medel 2020 som inte 

rekvirerats vid årets slut föreslås tilläggsäskas. 

 

Uppdatering B23: 

Trafiken är igång sedan december 2021. Trafikverkets entreprenad är inte färdigställd och de meddelar att slutredovisning sker i början av 2023. 

Ej rekvirerade medel 22 föreslås tilläggsäskas vid beslut om tilläggsbudget. 

Mål med projektet 

Skapa persontågtrafik till Billesholm 2020. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Genom att skapa persontågtrafik till Billesholm 2020 öka attraktionskraften för Billesholm. 

 

 

Utveckling av Selleberga 

Projektnummer 

811 
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Vad ska projektet leda till? 

Kraft i nyskapande 

Nästa generation i fokus 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta 

levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande. 

 

Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. 

Projektering av gator och VA är utförd 2021 och genomförandet inväntar att detaljplanen kan vinna Laga kraft. Detaljplanen för den första etappen antogs i december men är 

överklagad. 

 

För närvarande finns 4 tecknade markanvisningar för bostäder samt förskola inom områdets första etapp. 

 

Ekonomi 

I och med att projektet senareläggs behöver ej upparbetade medel för 2022 föras över till -23. Genomgående har priser för entreprenader ökat kraftigt under 2022 och projektet 

bedömer att kalkylen bör justeras upp med ca 20%. i och med förseningar bedöms anläggningar färdigställas först 2024 varför 10 milj äskas till plan 24 

Mål med projektet 

Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 

Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. 

 

 

Utvecklingsplan Sånnadamm 

Projektnummer 

821 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 

Bakgrund 

Planeringsavdelningen MEX studerade under 2020 möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området och landade i inriktningen att i första hand söka att genomföra befintlig 

detaljplan i delar under förutsättning att en dagvattenlösning kan ordnas. 

 

Med stöd i den VA utrednings som tagits fram vill avdelningen äska medel för att genomföra dagvattenanläggning samt lokalgator. Därutöver äskas medel för masshantering och 

iordningsställande av kvartersmark. 
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 anledning av dagvattensituationen för området. VA-utredning kommer genomföras under hösten 2020 

 

Ekonomi 

Kostnader:  

Ny vändplan på Filgatan: 275 000 kr 

Ny beläggning på Filgatan:75 000 kr 

Gatubelysning på Filgatan: 50 000 kr 

Övrigt/oförutsett: 200 000 kr 

Ombyggnad vändplats Skruvgatan: 50 000 kr 

Anläggande dagvattendamm 1 600 000 kr 

Totalt: 2 250 000 kr 

 

Uppdatering inför Budget 2023: I samband med röjning av en fastighet inom området enligt planen nedan påträffades massor och föroreningar. En omprioritering i projektet 

föreslås därför och  tidigare beviljade medel för 23 bör ligga kvar men användas för att sanera fastigheten. Vid en försäljning bedöms intäkterna överstiga nedlagda kostnader för 

sanering. 

 

Intäkter 

Kvartersmark: 4 843 600 (24 218 kvm á 200 kr) 

Resultat: 2 593 600 kr 

 

Tidplan  

Röjning kvartersmark: vårvintern 2022 

Projektering anläggningsarbeten dagvattendamm: våren 2022 

Anläggningsarbeten Filgatan: hösten 2022 

Mål med projektet 

Förenkla fastighetsbildning samt möjliggöra försäljning av ca 35 000 kvm verksamhetsmark 

 

 

Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde 

Projektnummer 

164 

Vad ska projektet leda till? 

Puls i tryggheten 
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Bakgrund 

Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande förhandling 

med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering. 

 

För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med olika 

intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen. 

 

ekonomi: 

Utredningsmedel medel för omgestaltning och projektering: 300tkr 

Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr 

 

Ny förfrågan avseende markanvisning diskuteras varför planarbete kan påbörjas våren 2023. Ej upparbetade medel föreslås föras över i samband med tilläggsbudget. 

Mål med projektet 

Tillskapa ytor för verksamheter 

 

 

XXX Ny Simhall Kungsgårdsgärdet 

Vad ska projektet leda till? 

Jämlikhet i olikhet 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Inom ramen för det kvalitetsprogram som är under upprättande för Kungsgårdsgärdet äskas medel för att utreda förutsättningarna för en ny simhall inom området. 

 

Arbetet sker i tre steg där en första utredning kring behov och inriktning tas fram. Denna del ska ligga till grund för KoFs lokalrevision hösten -23. 

 

Förutsatt att objektet blir prioriterat i lokalförsörjningsplanen -24 påbörjas arbete med förstudie samt lokal- och funktionsprogram under våren -24. Medel för detta äskas om 

400 tkr.  

I plan -25 reserveras ett belopp för eventuellt genomförande av planering  och projektering av en ny byggnad. 

 

 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 

Projektnummer 

148 
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Vad ska projektet leda till? 

Nästa generation i fokus 

Bakgrund 

Vi har i visionen slagit fast att vi vill vara ett föredöme inom hållbar utveckling och för att uppnå detta krävs i flera fall investeringar. Investeringsmedlen kommer att gå till att 

stötta investeringar i kommunens verksamheter som minskar miljöpåverkan. Det kan handla om exempelvis vågar och tavlor för att mäta matsvinn i köken, avfallsmöbler i våra 

fastigheter, för att genomföra evenemang med miljötema riktat mot allmännheten, inköp av elcyklar mm 

Mål med projektet 

Bjuvs kommun är ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och har klimatneutrala verksamheter. 
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INLEDNING 
 

Vi ser många tuffa utmaningar för vår kommun och dess invånare de närmaste åren.  

Vi tror, att i dessa lite tuffare tider, behöver kommunen satsa på och prioritera de mer mjuka 

frågorna. Exempelvis ser vi ett behov av satsningar såsom öka andelen behöriga lärare, 

fritidsbanken, träffpunkter för äldre, kulturaktiviteter och fältsekreterare. 

 
Översyn av tillämpning av lagar och regler bör ske i samtliga förvaltningar för att få samsyn 
och likabehandling. 
 
Vi anser att kommunen ska vara kvar i Söderåsens Miljöförbund och att det är där vi bäst och 
effektivast kommer att kunna arbeta med tillsynen av olika verksamheter. 
 
Det är viktigt att framöver ta fram jämförbart underlag när man står inför beslut om att äga 
eller hyra verksamhetslokaler. 
 
Det är även viktigt att ha en god relation med befintliga företag på orten. Kommunen bör 
aktivt satsa på nyföretagande, särskilt sådant som medför ny och högre kompetens. 
Exempelvis etablering inom området miljö och klimatsmarta lösningar, samt cirkulär 
produktion. 
 
Vi vill att Bjuvs kommun arbetar för att klättra i svenskt näringslivs företagsranking. Bra 
företagsklimat ger möjlighet till expansion och fler arbetstillfällen. Vi ser att fler medborgare 
i arbete stärker samhället. 
 
Kommunens beslut om mål för resultat ska för 2023 ändras till 1%. 
 

 

PRIORITERINGAR 
 

Våra prioriteringar i Bjuvs kommun är följande: 

 

Kommunfullmäktige 

- Demokratiarbetet gentemot medborgare i vår kommun behöver mer aktiva insatser. 

- Förbättringsarbetet och demokratiarbetet inom vår kommunala organisation 

behöver prioriteras. I detta arbete har revisionen en viktig roll. 

 

Kommunstyrelsen 
- Översyn organisation – effektiviseringar, delegationer, styrning/ledning mm 

otydligheter inom olika ansvarsområden måste tas bort. 
- Trygghetsskapande åtgärder är inte bara utomhusmiljöer och vaktbolag, här finns 

mer att göra inom ramen för exempelvis BRÅ, där även socialen och skolan, samt 
kultur & fritid måste involveras mer. Även föreningarna och företagen i vår kommun 
är viktiga aktörer. 

- Mellankommunala samarbeten är ett måste för en kommun i vår storlek.  
Bjuvs kommun ska vara ännu mer aktiva att söka samarbeten inom alla våra 
verksamhetsområden. 
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Tekniska nämnden 
- Fler anställda inom ”yttre tjänst”. Vi vill ha en välskött kommun och utomhusmiljö, 

för det ser vi att en prioritering bör ske på att anställa fler i s.k. yttre tjänst. 
- Delaktighet i planering – snyggt, lättskött, biologisk mångfald utifrån 

Grönstrukturplanen. Här ser vi att kommunen skulle kunna göra förbättringar i att 
om de som sköter om vår utomhusmiljö även får vara med i planeringen av den 
samma. 

- Ordning och reda - nedskräpning, skadegörelse mm. Vi måste som kommun bli mer 
effektiva på att hålla ordning på våra fastigheter och utomhusmiljö. Vi måste bli 
snabbare på att anmäla, åtgärda och iordningställa. 

- Översyn organisation – effektiviseringar, delegationer, styrning/ledning mm 
otydligheter inom olika ansvarsområden måste tas bort. 

- Kostenheten – 65+-servering i samtliga kommundelar. För att öka möjligheten för 
alla 65+ i kommunen att under trevliga former träffas och äta en bit mat tillsammans. 

- Kostenheten – samtliga matsalar ska organiseras under Kostenheten, ej längre under 
respektive nämnd. Detta för att enklare kunna ansvara för helheten ifrån 
Kostenheten. 

 
Utbildningsnämnden 

- Öka andelen behöriga lärare. Vi måste i vår kommun aktivt och målmedvetet arbeta 
för att öka andelen behöriga lärare. Det är en av flera avgörande faktorer för att höja 
alla elevers möjlighet att klara sin skolgång. 

- Mindre storlekar på klasserna i förskola och grundskola. Detta för att få en bättre 
studiero och arbetsmiljö för våra elever och personal. 

- Öka utbildningsnivån i kommunen bland barn och vuxna. 
- Samverkan mellan förskola/skola och äldreboende. Det finns många positiva 

fördelar genom att olika generationer möts och det har vi möjlighet att göra inom 
våra verksamheter. 

- Ungdomsbiljett, för våra gymnasieelever, därefter undersöka ytterligare möjligheter 
för våra högstadieelever. Vi vill att kommunen börjar med att ”omvandla” dagens 
skolbiljett till Ungdomsbiljett för våra gymnasieelever. 

- Nuvarande skolorganisation – arbetsmiljö, studiemotiverande och sociala insatser. 
- Skolorganisation, behovet framöver, placeringar mm här behövs utredning. 
- Arbetsmarknadsenheten ska ges förutsättningar att arbeta effektivt med utveckling 

och sysselsättning. Detta anser vi är extra viktigt nu när vi går in en förmodad 
lågkonjunktur. 

 
Socialnämnd 

- Fältsekreterare. Vårt mål är inom några år ha minst 4 Fältsekreterare i vår kommun 
som arbetare proaktivt med våra barn och ungdomar i hela kommunen. 

- Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder nödvändiga för att inte få en ohållbar 
ekonomisk situation i vår kommun. Exempelvis satsningar på barn och familjer, samt 
aktiviteter och träffpunkter för våra äldre. 

- Samverkan mellan äldreboende och förskola/skola. Det finns många positiva 
fördelar genom att olika generationer möts och det har vi möjlighet att göra inom 
våra verksamheter. 

- Tillagningskök och 65+-servering Ekhaga. Detta kan exempelvis ske i samband med 
byggnation av ny förskola. 
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- ”Äldrecentral” – en väg in till kommunen för alla medborgare över 65, exempelvis via 
våra träffpunkter. 

- Särskild lönesatsning riktad till våra bristyrken.  
- 37-timmars arbetstid heltidsmått. Gör om och gör rätt för alla som arbetar inom 

äldreomsorgen med tjänstgöring måndag-söndag. 
- Minska antalet anställda per chef. 

 
Kultur o Fritid 

- Planera för byggnation på gamla Folkets Hus-tomten i Bjuv där innehållet i 
byggnaden är det viktigaste. 

- Baden (inom- och utomhus) – utreda framtida utvecklingsmöjligheter. 
- Idrottshall, skolans och föreningslivets behov behöver tillgodoses. 
- Fritidsbank, vi behöver få igång en Fritidsbank för att alla ska ges möjligheten att låna 

utrustning för att kunna utöva olika fritidsaktiviteter. 
- Vi vill se över hur kommunen kan ge bättre förutsättningar för föreningarna att 

kunna vara en samhällsviktig aktör i kommunen. 
- Viktigt att kommunen bevarar och utvecklar sitt lokala kulturarv, gruvmuseum, 

besöksnäring med exempelvis dinosauriefyndet. 
- Kulturaktiviteter, vi behöver utöka och bredda utbudet till våra medborgare på 

hemmaplan, gärna tillsammans med flera aktörer. 
 
Byggnadsnämnd 

- Tillsynen av ovårdade tomter behöver intensifieras. 
- Översyn taxor och avgifter. 

 

 

 

 

DRIFTSBUDGET 
 

Driftsbudget 2023 (plan 2024-2025) 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige 2900 3450 3150 

Kommunstyrelsen 69200 71855 74010 

Tekniska nämnden 36000 37500 38633 

Utbildningsnämnden 527834 548750 565415 

Socialnämnden 338290 351620 362370 

Kultur- och Fritidsnämnden 37100 38600 39750 

Byggnadsnämnden 5788 6020 6200 

Summa 1017112 1057795 1089528 
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INVESTERINGSBUDGET 
 

Vi ser många tuffa utmaningar för vår kommun och dess invånare de närmaste åren.  

Därav behöver vara något återhållsamma i investeringar, samt budgetera mer realistiskt 

utifrån hur mycket vi anser skulle vara möjligt att faktiskt genomföra. 

 

Investeringsbudget 2023 (plan 2024-2025) 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige 100 100 0 

Kommunstyrelsen 24500 25000 25000 

Tekniska nämnden 127300 135000 150000 

Utbildningsnämnden 5400 5000 5000 

Socialnämnden 1700 1700 2000 

Kultur- och Fritidsnämnden 1000 750 500 

Byggnadsnämnden 0 0 0 

Summa 160000 167550 182500 
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§ 150 Dnr 2022-00294  

Redovisning av partistöd utbetalt 2021, beslut om 
partistöd 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2021 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).         

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-11-15  
Partistöd 2021 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att till de partier som redovisat partistöd utbetalt 
2021 ska för 2023 utbetalas partistöd enligt Regler för kommunalt partistöd i 
Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

      

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 217 
 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 09:50 – 09:55. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
redovisat partistöd utbetalt 2021 ska för 2023 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

.      
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
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Redovisning av partistöd utbetalt 2021, beslut om 
partistöd 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2021 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).      

      

  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-11-15  
Partistöd 2021 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    

  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till de partier som 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-15 
 

KS 2022-00294 
Sida 

2(2) 
 

 

redovisat partistöd utbetalt 2021 ska för 2023 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



BJUVS KOMMUN PARTISTÖD ÅR 2021 2021-01-27

grundarvode riksdagsledamot 2019-11-01: 68 400 kr

(grundarvodet inte höjt 2020-11-01)

grundstöd, första mandatet: grundarvode x 60% 41 040

PARTI MANDAT GRUNDSTÖD M-STÖD SUMMA mandatstöd, mandat därutöver: grundarvode x 30% 20 520

S 11 41 040 205 200 246 240

V 1 41 040 0 41 040

M 5 41 040 82 080 123 120

C 1 41 040 0 41 040

KD 1 41 040 0 41 040

L 1 41 040 0 41 040

SD 11 41 040 205 200 246 240

SUMMA 31 287 280 492 480 779 760

Susan Elmlund

Tel 042-4585045

Konto Ansvar VHT MP

KONTERING 4531 010 1100 00



 

 

 
Antagna av kommunfullmäktige 
2014-06-12, § 54 
(version 2014-05-12) 
Hänvisningar uppdaterade enligt 
ny kommunallag (2017:725) 

 

 

 

 

 

  

      

  

Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun 

från 2015-01-01 

 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bstämmelserna 
om kommunalt partistöd. 
 
I Bjuvs kommun ska därutöver följande gälla: 
 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Bjuvs kommun utgår till de partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra 
stycket kommunallagen. 
 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av två delar; grundstöd för första mandatet och 
stöd för mandat därutöver.  
Grundstöd, första mandatet: 40 000 kr  
Mandatstöd, mandat därutöver: 20 000 kr. 
 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
 
Partistöd utgår under 7 månader efter det att representationen 
upphört. 
 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i  
4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
fogas ett granskningsintyg. 
 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av 
kommunfullmäktige i anslutning till beslut om nästa års budget. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra 
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 



    

 

  

föreskriven tid, senast 30 juni,  utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget. 
 
Partistöd över 50 000 kr per år ska delas upp i fyra utbetalningar 
(januari, april, juli och oktober). 
Partistöd mellan 25 000 kr och 50 000 kr per år ska delas upp i två 
utbetalningar (januari och juli). 
Partistöd under valår ska utbetalas en gång per år (februari).  
 

 

Kommunalt partistöd, kommunallagen (KL) 4 kap. 
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin (partistöd). 
 
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i 
fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat 
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara 
representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.Lag (2017:725).  
 
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 
Lag (2017:725).  
 
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av 
partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första 
stycket. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra 
styckena.Lag (2017:725).  
 
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst 
en gång per år. Lag (2017:725). 
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§ 135 Dnr 2022-00522  

Bygg- och miljönämnd samt reglemente för nämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastslog i beslut den 25 april 2022, § 50, att Bjuvs 
kommun ska utträda ur Söderåsens miljöförbund per den 31 december 
2022. Beslutet i kommunfullmäktige innebar ett uppdrag till 
Byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden. 

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 november 2022, § 99, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden och tillhörande 
förvaltning ska byta namn till Bygg- och miljönämnden respektive Bygg- och 
miljöförvaltningen, samt föreslagit fullmäktige att anta förslag till reglemente 
för nämnden. 

Den styrande majoriteten föreslår att nuvarande Byggnadsnämnden får ett 
utökat ansvarsområde för att kunna fullgöra de uppgifter som åligger en 
kommunal miljönämnd. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot 
förslaget till reglemente för nämnden utan gör bedömningen att det täcker in 
de uppgifter som åligger en Bygg- och miljönämnd enligt delegation från 
fullmäktige och lagstiftning såsom PBL, Miljöbalken och därmed tillhörande 
lagar.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 99 (med bilagor) 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
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att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till ordförandes förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
ordförandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 200 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Urban Berglund (KD),  Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Nils 
Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) yrkande. 

Jörgen Johnsson (M), Matthias Åkesson (M), Kenneth Bolinder (SD), Kalle 
Holm (SD) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef  
julia.pietrek@bjuv.se 
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Bygg- och miljönämnd samt reglemente för nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastslog i beslut den 25 april 2022, § 50, att Bjuvs 
kommun ska utträda ur Söderåsens miljöförbund per den 31 december 
2022. Beslutet i kommunfullmäktige innebar ett uppdrag till 
Byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden. 

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 november 2022, § 99, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden och tillhörande 
förvaltning ska byta namn till Bygg- och miljönämnden respektive Bygg- och 
miljöförvaltningen, samt föreslagit fullmäktige att anta förslag till reglemente 
för nämnden. 

Den styrande majoriteten föreslår att nuvarande Byggnadsnämnden får ett 
utökat ansvarsområde för att kunna fullgöra de uppgifter som åligger en 
kommunal miljönämnd. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot 
förslaget till reglemente för nämnden utan gör bedömningen att det täcker in 
de uppgifter som åligger en Bygg- och miljönämnd enligt delegation från 
fullmäktige och lagstiftning såsom PBL, Miljöbalken och därmed tillhörande 
lagar.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 99 (med bilagor) 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 utöka Byggnadsnämndens ansvarsområde i 
enlighet med föreliggande förslag på nytt reglemente och att nämnden ska 
byta namn till Bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
att godkänna att nuvarande byggnadsförvaltningen byter namn till Bygg- 
och miljöförvaltningen 2023-01-01. 
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Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för bygg- och 
miljönämnden 

Gällande från och med 2023-01-01 

Förslag 2022-11-03 

 



2  

REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i 

kommunens reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 

bestämmelser och arbetsformer, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

 
Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter 

 

 
1 § 

Nämnden utför de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden 

enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt utgör kommunens 

myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelskontroll. Nämnden ska även driva och samordna kommunens strategiska 

och långsiktiga miljöarbete för en hållbar utveckling. 

Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Nämnden fullgör även kommunens arbete med detaljplaner och 

områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Nämnden fullgör kommunens tillsyn och fattar beslut om dispens enligt Miljöbalkens 

regler om strandskydd. 

Nämnden fullgör tillsyn för tillgänglighetsanpassning enligt Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 

allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 

Nämnden ansvarar för kulturmiljöfrågor i kommunen. 

Nämnden ansvarar för namngivning av offentliga platser, offentliga byggnader och 

nya kvartersnamn i Bjuvs kommun och för kommunens adresser och 

lägenhetsregister. 

Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag.  

Nämnden ansvarar för tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning). 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripande enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Nämnden ska förvalta och utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning.  

Nämnden ansvarar för kommunens kart-, mät- och GIS-verksamhet. 

Nämnden fungerar som remissinstans inom sitt ansvarsområde. 
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Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

 

2 § 

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

av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd 

övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 

nämndens befogenheter enligt lagen om extraordinära händelser tills dess att 

återgång till normal beslutsordning sker. 

 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 

 

3 § 

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, 

följa utvecklingen inom hela nämndens verksamhetsområde, bereda och föreslå 

förändringar och förbättringar och även verka för reformering av nämndens 

regelbestånd. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under verksamhetsåret. 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden svarar för och är beställare av kommunens mätningstekniska verksamhet. 

Nämnden svarar för att kommunens primärkarta med flera kartor hålls uppdaterade 

och aktuella. 

Nämnden svarar för samordning av kommunens GIS-verksamhet. 

Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten, 

verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. 

Till uppgifterna för bygg- och miljönämnden hör vidare att: 

 ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

 följa upp och utvärdera verksamheten 

 samverka med andra nämnder och förvaltningar 

 noggrant följa utfallet av satsade medel 

 förfoga över en egen budget 

 samarbeta med andra kommuner 
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Delegering från kommunfullmäktige 

 

4 § 

Detaljplaner 

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får enligt PBL 

uppdra åt byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd att anta en plan som inte är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bygg- och miljönämnden ska 

besluta i följande grupper av ärenden: 

Bygg- och miljönämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplaner och 

områdesbestämmelser under förutsättning att: 

 den inte strider mot gällande översiktsplan eller motsvarande 

översiktliga beslutsunderlag 

 den inte medför ekonomiska åtaganden för kommunen vilka inte beslutas i 

annat sammanhang 

 kommunstyrelsen inte har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna 

 kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna och dessa invändningar beaktas. 

Bygg- och miljönämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 

detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller 

upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens 

bestridande. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om en detaljplan kommer att innebära en betydande 

miljöpåverkan. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Miljö- och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen 

(2004:168), strålskyddslagen (2018:396), lagen om sprängämnesprekursorer 

(2014:799), lagen om marknadskontroll (2022:1107) samt följdförfattningar till nämnda 

lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut om en plan för tillsynen samt en 

behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 
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Livsmedelskontroll 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter som regleras 

i livsmedelslagen (2006:804) och lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) samt följdförfattningar till nämnda lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut 

om en plan för tillsynen samt en behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 

Tobak och alkohol 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning som är 

reglerad i tobakslagen (2018:2088), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730), lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) och den del av 

alkohollagen (2010:1622) som reglerar folkölsförsäljning samt följdförfattningar till 

nämnda lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut om en plan för tillsynen samt en 

behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 
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REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i 

kommunens reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 

bestämmelser och arbetsformer, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

 
Bygg- och miljönämndens övergripande uppgifter 

 

 
1 § 

Nämnden utför de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden 

enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt utgör kommunens 

myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelskontroll. Nämnden ska även driva och samordna kommunens strategiska 

och långsiktiga miljöarbete för en hållbar utveckling. 

Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Nämnden fullgör även kommunens arbete med detaljplaner och 

områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Nämnden fullgör kommunens tillsyn och fattar beslut om dispens enligt Miljöbalkens 

regler om strandskydd. 

Nämnden fullgör tillsyn för tillgänglighetsanpassning enligt Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 

allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 

Nämnden ansvarar för kulturmiljöfrågor i kommunen. 

Nämnden ansvarar för namngivning av offentliga platser, offentliga byggnader och 

nya kvartersnamn i Bjuvs kommun och för kommunens adresser och 

lägenhetsregister. 

Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag.  

Nämnden ansvarar för tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning). 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för det som ankommer på kommunen 

gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripande enligt lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Nämnden ska förvalta och utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning.  

Nämnden ansvarar för kommunens kart-, mät- och GIS-verksamhet. 

Nämnden fungerar som remissinstans inom sitt ansvarsområde. 
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Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

 

2 § 

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

av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd 

övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 

nämndens befogenheter enligt lagen om extraordinära händelser tills dess att 

återgång till normal beslutsordning sker. 

 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 

 

3 § 

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, 

följa utvecklingen inom hela nämndens verksamhetsområde, bereda och föreslå 

förändringar och förbättringar och även verka för reformering av nämndens 

regelbestånd. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under verksamhetsåret. 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden svarar för och är beställare av kommunens mätningstekniska verksamhet. 

Nämnden svarar för att kommunens primärkarta med flera kartor hålls uppdaterade 

och aktuella. 

Nämnden svarar för samordning av kommunens GIS-verksamhet. 

Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten, 

verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. 

Till uppgifterna för bygg- och miljönämnden hör vidare att: 

• ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten 

• samverka med andra nämnder och förvaltningar 

• noggrant följa utfallet av satsade medel 

• förfoga över en egen budget 

• samarbeta med andra kommuner 
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Delegering från kommunfullmäktige 

 

4 § 

Detaljplaner 

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får enligt PBL 

uppdra åt byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd att anta en plan som inte är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bygg- och miljönämnden ska 

besluta i följande grupper av ärenden: 

Bygg- och miljönämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplaner och 

områdesbestämmelser under förutsättning att: 

• den inte strider mot gällande översiktsplan eller motsvarande 

översiktliga beslutsunderlag 

• den inte medför ekonomiska åtaganden för kommunen vilka inte beslutas i 

annat sammanhang 

• kommunstyrelsen inte har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna 

• kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna och dessa invändningar beaktas. 

Bygg- och miljönämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 

detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller 

upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens 

bestridande. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om en detaljplan kommer att innebära en betydande 

miljöpåverkan. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Miljö- och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808), smittskyddslagen 

(2004:168), strålskyddslagen (2018:396), lagen om sprängämnesprekursorer 

(2014:799), lagen om marknadskontroll (2022:1107) samt följdförfattningar till nämnda 

lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut om en plan för tillsynen samt en 

behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 
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Livsmedelskontroll 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter som regleras 

i livsmedelslagen (2006:804) och lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) samt följdförfattningar till nämnda lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut 

om en plan för tillsynen samt en behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 

Tobak och alkohol 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning som är 

reglerad i tobakslagen (2018:2088), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730), lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) och den del av 

alkohollagen (2010:1622) som reglerar folkölsförsäljning samt följdförfattningar till 

nämnda lagar. Nämnden ska årligen fatta beslut om en plan för tillsynen samt en 

behovsutredning som ska ligga till grund för planen. 
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§ 50 Dnr 2020-00313  

Minoritetsåterremiss Begäran om utträde ur 
Söderåsens miljöförbund 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 37, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022, § 43, beslutade 
kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Följande att-satser angavs i yrkande för återremiss: 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet 
som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer 
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven,  

b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra 
vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, 43, inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-03-01 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev från de från de övriga medlemskommunerna 2021-11-18 inklusive 
Utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde ur 
SMFO, 2021-10-30 genomförd av Startpoint Advisory AB 

 Ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att komplettera och svara på 
yrkandena i minoritetsåterremissen som kommunfullmäktige beslutade om 
den 28 mars 2022, § 43.  

 

a) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på 
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många 
miljöinspektörer kommunen kommer att behöva för att uppfylla 
lagkraven 

Innehåll och lagstiftningar som uppdraget inrymmer: 

1. Tillsyn enligt miljöbalken, 

2. tillsyn enligt strålskyddslagen, 

3. tillsyn enligt smittskyddslagen, 

4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, 

5. tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 

6. tillsyn enligt lagen om handel med och vissa receptfria 
läkemedel, 

7. tillsyn enligt alkohollagen (folkölsförsäljning)  

8. tillsyn- och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna 
samt angränsande regelverk.  

Bjuvs kommun behöver cirka fem inspektörstjänster för att klara samma 
mängd tillsyn som Söderåsens miljöförbund (SMFO) gör idag. 
Administration och övriga stödprocesser bör kunna samordnas med 
mottagande förvaltning, till detta tillkommer miljöchef och energi- och 
klimatrådgivning. Sammanlagt blir behovet för Bjuv cirka sex tjänster. 
Behovet av personal är en bedömning som grundar sig i SMFO:s 
behovsutredning och tillsynsplan och att Bjuvs kommun står för 24 % av 
invånarantalet i SMFO:s verksamhetsområde.1  

Startpoint Advisory AB pekar också på att vid ett utträde av Bjuv motsvarar 
dessa 24 procent cirka fem inspektörer baserat på planerad tillsyn/kontroll 
per handläggare i verksamhetsplan 2021, samt ytterligare cirka 2 övrig 
personal.2  

                                                
1 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
2 ( Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
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b) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som 
medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,  

En utredning kring konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det 
aviserade utträdet per 30/6 – 2022, liksom omställningskostnader har 
genomförts. Medlemskommunerna anlitade Startpoint Advisory AB för att ta 
fram faktaunderlag samt utreda konsekvenserna för Söderåsens 
miljöförbund och kvarvarande medlemskommuner, med anledning av Bjuvs 
aviserade utträde ur förbundet, samt att utreda omställningskostnaderna 
kopplade till detsamma. Omställningskostnaderna för perioden 1 juli – 31 
december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för beräknades till 900 000 
kronor.3  

Eftersom det inte har fattats något beslut om utträde per 30/6–2022 behöver 
en ny överenskommelse upprättas.  

Om utträde sker per 31 december 2022 regleras detta i förbundsordningen 
genom Bjuvs andel av förbundets samlade tillgångar och skulder per 
frånträdesdagen. Därefter upphör Bjuvs kommuns ekonomiska ansvar 
avseende förbundet, om inte annat överenskommes mellan 
medlemskommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Bjuv betalade 2 396 265 kronor i medlemsbidrag för 2021 (cirka 2,1 mnkr 
för 2020). Det är budgeterat 2 427 000 kronor i medlemsbidrag för Bjuvs 
kommun 2022.4  

Nedanstående tabell är en sammanställning av ungefärliga kostnader och 
intäkter för Bjuvs kommun, om kommunen tar över denna verksamhet.5 

Kostnader om kommunen tar över verksamheten 

Lönekostnader (räknat på 5,8 tjänster) 3 865 tkr 

Lokalhyra 290 tkr 

Personalrelaterade kostnader (utbildning 
mm) 

116 tkr 

Dator, telefoni, it etc 100 tkr 

Tjänstebilar 80 tkr 

Adm, fakturor etc 30 tkr 

Övriga kostnader 100 tkr 

Totala kostnader 4 581 tkr 

  

Intäkter om kommunen tar över verksamheten 

Intäkter från tillsynen 2 400 tkr 

  

                                                
3 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
4 (Startpoint Advisory AB – Söderåsens miljöförbund, utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade 
utträde ur Söderåsens miljöförbund, 2021) 
5 (PM angående Söderåsens miljöförbund, 2020) 
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Total årlig kostnad netto 2 181 tkr 
*Uppdaterade siffror sen PM från 2020  

Antal invånare 2021-12-31 15 842 personer 

Netto kostnad per invånare 2022 153 kr 

Nettoeffekt per invånare - 15 kr 

Nettoeffekt total -243 tkr 

 

Enligt den PM som gjordes 2020 så var nettoeffekten 224 000 kronor.  

 

c) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur 
många företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens 
Miljöförbund,  

En kunskapskälla har varit de kundundersökningar som Söderåsens 
Miljöförbund deltar i, dels Insikt, dels andra Svenskt näringslivs 
kommunranking. 

I större delen av landets alla kommuner används verktyget “Insikt” för att 
mäta hur nöjda kunderna är med kommunens service. Mätningen ger ett 
nöjd-kund-index (NKI) på 0–100, uppdelat i olika serviceområden och som 
en helhet.  

Både Insiktsmätningen och Svenskt Näringslivs kommunranking är högst 
relevanta att titta på. Det finns dock skillnader mellan de båda. Insikt mäter 
företagens inställning till den service de faktiskt fått när de varit i kontakt 
med olika myndighetsdelar hos kommunen.  

Svenskt näringslivs ranking bygger också på enkäter6, men även 
telefonintervjuer. Målgruppen är företag i Bjuvs kommun, där man 
slumpmässigt väljer ut företag, oavsett om de haft ett ärende med 
kommunen eller inte.  

Insiktsmätningen visar ett NKI för miljö- och hälsoskydd som uppgår till 55 
för 2020, vilket är en något låg nivå. Resultatet visar på en negativ 
utveckling över tid (2019 vilket var värdet 76). Livsmedelskontrollen får ett 
högre betyg och uppgår till 64, vilket är en godkänd nivå.7    

Att livsmedelskontroll har högre NKI än miljö- och hälsoskydd är snarare 
regel än undantag i det nationella perspektivet. Generellt sett genomför 
också livsmedelskontrollen tätare inspektioner, vilket innebär att fler 
personliga möten sker mellan inspektörer och företagare, då tillit och 
förtroende kan byggas. 

Ett NKI mellan 62 och 69 räknas som godkänt och NKI mellan 70 och 80 
räknas som högt. Resultatet i Insikt 2020 toppas av ett tiotal kommuner som 

                                                
6 (Svenskt Näringsliv, 2021)  
7 (Origo group, 2020) 
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har ungefär lika många invånare som Bjuvs kommun, alla har NKI mellan 82 
och 86.8  

Ser man till de enskilda enkätfrågorna i Svenskt Näringslivs ranking som 
berör bland annat det arbete tjänstepersoner från Söderåsens miljöförbund 
gör åt Bjuvs kommun så har information till företag förbättrats (+60) däremot 
har tjänstemäns attityder till företagande (-8) samt service och bemötande  
(-102) fått sämre resultat än i fjol (2020).9  

I den tidigare utredningen (Genomlysning, 2020) konstaterade 
konsultbolaget Startpoint Advisory AB i sin rapport att det finns tydliga 
skillnader i NKI (Nöjd-kund-index, Insikt) mellan medlemskommunerna för 
perioden 2016 – 2019.10  

 

d) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
efterhöra vad andra aktörer och myndigheter som samarbetar med 
Söderåsens Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.  

Av Startpoint Advisorys AB genomlysning av Söderåsens miljöförbund 
framgår att medlemskommunerna upplever att det finns brister i operativt 
samarbete med miljöförbundet. I rapporten konstaterar Startpoint Advisory 
AB att det finns brist i kommunikation, att man tänker ”myndighet först” och 
att medlemskommunerna upplever förbundet som en fristående satellit i 
samarbetet med dem. 11     

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta 
ärendet om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs 
Kommun att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens 
miljöförbund.” 

                                                
8 (SKR – öppna jämförelser, 2020, 
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20ta
beller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf, hämtat mars 2022) 
9 (Svenskt näringsliv, 2021,https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking, hämtat mars 2022) 
10 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 
11 (Startpoint Advisory AB, Genomlysning – Rapport, 2020) 

https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://skr.se/download/18.60b5d20f178e99a3d3210d1a/1619006639602/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%20tabeller%20o%20figurer%202020,%20version%202.pdf
https://www.foretagsklimat.se/bjuv/ranking
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = förvaltningens förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

JA: Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 

NEJ: Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Nils Nilsson (C) 

 
Omröstningsresultat: 3 JA och 3 NEJ 

Ordförandes utslagsröst ger resultatet 4 JA och 3 NEJ 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkade. 

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-13, § 81 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta 
ärendet om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs 
Kommun att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens 
miljöförbund.” 

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

Nils Nilsson (C), Christer Landin (S), Urban Berglund (KD), Alf Nilsson (S) 
och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar arbetsutskottets 
förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

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

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 
kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   
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Reservation 

Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2022-04-13, § 54 

 

Yrkanden 

Christer Landin (S) yrkar följande: 

”att kommunfullmäktige återtar ärendet om utträde ur Söderåsens 
miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs Kommun att vara en fullvärdig 
medlemskommun i Söderåsens miljöförbund”. 

Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD) och Anders Månsson (S) yrkar bifall 
till Christer Landins (S) yrkande. 

Jörgen Johnsson (M) och Andrej Schönbäck (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 19:30 – 19:40. 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Kenneth Bolinder (-) och Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ander Månsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen ” Då 
vi inte får svar på vilka kostnader som uppstår när man lämna Söderåsens 
Miljö Förbund redan vid årsskiftet 2022-2023, yrkar jag på en återremiss”. 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag.      
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Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = ärendet ska avgöras idag 

NEJ = ärendet ska återremitteras  

    

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      14 JA-röster och 13 NEJ-röster  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christer 
Landins (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Christer Landins (S) yrkande  

    

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      14 JA-röster och 13 NEJ-röster  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 
2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar miljöförbundet per den 31/12 
2022, 

samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden.   

   

Reservation 

Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), 
Christer Landin (S), Urban Berglund (KD), Bo Blixt (S), Leif Johansson (V), 
Inga Bakken (S), Terhi Laine (S), Walter Steffert (S), Kai Christiansen (S) 
och Lars Karlsson (S) reserverar sig till förmån till eget yrkande. 
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Reglemente för Byggnadsnämnden 
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REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i 

kommunens reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 

bestämmelser och arbetsformer, gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

 

Byggnadsnämndens övergripande uppgifter 

 

1 § 

Nämnden utför de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden 

enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 

Nämnden fullgör även kommunens arbete med detaljplaner och 

områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen.  

Nämnden fullgör kommunens tillsyn och fattar beslut om dispens enligt Miljöbalkens 

regler om strandskydd. 

Nämnden fullgör tillsyn för tillgänglighetsanpassning enligt Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 

allmänheten har tillträde och på allmänna platser.  

Nämnden ansvarar för kulturmiljöfrågor i kommunen.  

Nämnden ansvarar för namngivning av offentliga platser, offentliga byggnader och 

nya kvartersnamn i Bjuvs kommun och för kommunens adresser och 

lägenhetsregister. 

Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag.  

Nämnden ansvarar för kommunens kart-, mät- och GIS-verksamhet. 

Nämnden fungerar som remissinstans inom sitt ansvarsområde. 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

 

2 § 

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

av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd 

övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 

nämndens befogenheter enligt lagen om extraordinära händelser tills dess att 

återgång till normal beslutsordning sker. 
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Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 

 

3 § 

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, 

följa utvecklingen inom hela nämndens verksamhetsområde, bereda och föreslå 

förändringar och förbättringar och även verka för reformering av nämndens 

regelbestånd. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under verksamhetsåret. 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden svarar för och är beställare av kommunens mätningstekniska verksamhet. 

Nämnden svarar för att kommunens primärkarta med flera kartor hålls uppdaterade 

och aktuella. 

Nämnden svarar för samordning av kommunens GIS-verksamhet. 

Nämnden ska på lämpligt sätt lämna information till allmänheten, 

verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. 

Till uppgifterna för byggnadsnämnden hör vidare att:  

• ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar 

• noggrant följa utfallet av satsade medel 

• förfoga över en egen budget 

• samarbeta med kommuner 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

 

4 § 

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får enligt PBL 

uppdra åt byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  
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Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser 

Byggnadsnämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och 

områdesbestämmelse under förutsättning att:  

- den inte strider mot gällande översiktsplan eller motsvarande översiktliga 

beslutsunderlag  

- den inte medför ekonomiska åtaganden för kommunen vilka inte beslutas i annat 

sammanhang  

- kommunstyrelsen inte har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna  

- kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna 

och dessa invändningar beaktas. 

Byggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 

detaljplanens genomförandetid (4 kap 24 § och 4 kap 25 § PBL). Nämnden har 

däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång 

mot fastighetsägarens bestridande.   

Byggnadsnämnden beslutar om en detaljplan kommer att innebära en betydande 

miljöpåverkan. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag.  



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Anneli Gille 
Förvaltningschef  
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Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden samt 
namnbyte  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige bekräftade den 25 april 2022 det beslut 
kommunstyrelsen fattade i juni 2020, om utträde ur Söderåsens 
miljöförbund. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att utträdet ska ske per 
den 31 december 2022 och att byggnadsnämnden får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden.   

För att nämndens och förvaltningens ansvarsområden ska vara tydliga 
föreslås även en namnändring av dessa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2022-11-03 
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 
Nuvarande reglemente för byggnadsnämnden 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25, § 50, 
beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att anta reglemente för bygg- och miljönämnden, gällande från och 
med 2023-01-01 

- att byggnadsnämnden från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljönämnden 

- att byggnadsförvaltningen från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljöförvaltningen  

   

Anneli Gille 
Förvaltningschef 
Byggnadsförvaltningen  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 136 Dnr 2022-00518  

Taxa enligt lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 105,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel från och 
med 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 105 (med bilagor) 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel från och 
med 1 januari 2023. 

   

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 201 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel från och med 1 januari 2023. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00518 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Taxa enligt lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 105,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel från och 
med 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 105 (med bilagor) 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel från och med 1 januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 









 

Sida 1 av 2 

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter meddelade 
med stöd av denna lag. 
 
2 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel enligt lagstiftningen. 
 
3 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två timmars  
handläggningstid multiplicerat med timavgiften.  
 
I den fasta avgiften ingår 

 Handläggning av inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med 
dessa, upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt 
registerhantering. 

 
I den fasta avgiften ingår inte 

 Handläggning av uppföljande inspektioner eller andra insatser som beror på 
att verksamhetsutövaren bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll,  

 handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller  

 handläggning av klagomål.  
 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas en timavgift ut  
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 
 
För handläggning som utförs vardagar mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00  
och 08.00 kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda  
handläggningstiden multipliceras med en och en halv timtaxa. För handläggning  
som utförs vardagar mellan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, julafton,  
nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd  
timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras  
med dubbel timavgift. 
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid  
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med  
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per  
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt  
föredragning. 
 
  



 

Sida 2 av 2 

 

 
4 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning. 
2. Handläggning av överklagande, såsom vid rättidsprövning och överlämnande 

till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  
3. Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter. 

 
 
5 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,  
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får bygg- och 
miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
 
6 § 
Timavgiften för år 2023 är 1 181 kronor. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. 
 
7 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
8 § 
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.  
 
9 § 
Bygg- och miljönämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
 
10 § 
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
 
11 § 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden om anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Sulejman Ovčina, Miljöchef  
sulejman.ovcina@bjuv.se 
 
Anneli Gille, Förvaltningschef 
anneli.gille@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

 

Ert datum 

 
 
 

Er referens 

 

 

Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Nuvarande taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
Söderåsens miljöförbund 

 

  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-28 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  

 

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 105 Dnr 2022-00086  

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Nuvarande taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
Söderåsens miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.     

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  

 
 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 137 Dnr 2022-00519  

Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 104, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter (tobakslagen), lag 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 104 (med bilagor) 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen, lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins 
yrkande. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt tobakslagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt 
alkohollagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 202 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen, lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00519 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 

Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622) 
 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 104, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter (tobakslagen), lag 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 104 (med bilagor) 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen, lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen från och med 1 januari 
2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-11 
 

KS 2022-00519 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak  
och liknande produkter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2019-04-25 § 58 

 Klippans kommun 2019-05-27 § 103 
Perstorps kommun 2019-05-29 § 34 

Svalövs kommun 2019-04-29 § 71 
Örkelljunga kommun 2019-04-29 § 43 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter  
 

Inledande bestämmelser 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Söderåsens miljöförbunds kostnader för prövning och tillsyn 

enligt lagen om tobak och liknande produkter.   
 
2 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel med 

tobaksvaror samt partihandel med tobaksvaror.  
 
3 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsument. 
  
4 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

o Extra kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
o Tid för handläggning av överklagan 

 
5 §  Beslut om avgift fattas av Söderåsens miljöförbund.  
 
6 §  Inställelsetid/restid är 1 timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt nedlagd tid 

och om resan samordnas med andra besök.  
 
 
Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 
 
7 §  Avgiften för handläggning av tillståndsansökan för detaljhandel med tobaksvaror är 8 K. 

Avgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås. Avgiften gäller oaktat om det är ett 
tillfälligt eller ett permanent tillstånd.  

 
8 §  Avgiften för handläggning av tillståndsansökan för partihandel med tobaksvaror är 9 K. 

Avgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås. Avgiften gäller oaktat om det är ett 
tillfälligt eller ett permanent tillstånd. 

 
Avgift för handläggning av anmälan om förändring  
 
9 §  Timavgift tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden eller andra 

ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd.  
 
 
Årlig tillsynsavgift 
 
10 §  För tillsyn av försäljning av tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) debiteras årlig avgift. 

Avgiften är 3 K. 
 
11 §  För tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare debiteras årlig 

avgift. Avgiften är 2 K samma år som försäljningen anmäls. Därefter är avgiften 1 K.  
 
12 §  Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från och 

med det kalenderår då verksamheten påbörjats om inget annat anges. Avgift skall betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
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Timtaxa 
 
13 §  Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade normala tillsynstiden.  
 
14 §  Timkostnaden är 1 K per hel timme tillsynstid. Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som 

varje tjänsteman vid förbundet har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt rapportering till läkemedelsverket. Avgift tas ut för 
varje påbörjad halv timme. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner och andra offentliga kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

 
 
Kostnadsfaktorn K 
 
15 §  Söderåsens miljöförbund kan för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med förändring i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV), med basmånad oktober 2017.   

 
Nedsättning av avgift  
 
16 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift för tillsyn enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas.  

 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
17 §  Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Söderåsens miljöförbund. Betalning skall ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  
 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
18 §  Söderåsens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos förvaltningsrätten.  
____________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019.  
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Bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria 
nikotinprodukter och tobaksvaror 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 §  
Denna taxa gäller avgifter för Bjuvs kommuns kostnader för:  
 

 Prövning och tillsyn av handel enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter samt de förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen  

 Tillsyn enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt de 
förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen  

 Försäljning av folköl enligt alkohollag (2010:1622) samt de förordningar och 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

 
2 § 
Avgift enligt denna taxa ska betalas av:  

 Den som ansöker om tillstånd eller anmäler verksamhet eller förändring. 

 Den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller är skyldig att vidta 
åtgärd 
 

3 §  
Avgift enligt denna taxa tas ut som: 

 Fast grundavgift för prövning av tillstånd för handel med tobaksvaror, se 7 § 

 Timavgift för nedlagd handläggningstid vid prövning av tillstånd för handel med 
tobaksvaror som inte omfattas av grundavgiften, se 7 § 

 Timavgift för tillsyn av de verksamheter som har tillstånd för handel av 
tobaksvaror eller har anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, folköl 
och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, se 8 § 

 Timavgift för sanktionsutredning, se 9 § 
 

4 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 Handläggning av överklagande, så som vid rättidsprövning och överlämnande 
till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  

 Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter.  
 
5 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd tillsynstid eller andra omständigheter får bygg- och 
miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas i 
enskilda fall. 
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6 § 
Timavgiften är 1 182 kronor för år 2023. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad.  
 
Avgift för prövning   
 
7 §  
Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd eller en anmälan om ändrade uppgifter 
tas ut med en grundavgift motsvarande angivna timmar multiplicerat med timavgiften 
enligt nedan: 
 

 Stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för tobak: 10 timmar multiplicerat med 
timavgiften  

 Ändring av personer med betydande inflytande i verksamheten, med 
ägarförändring: 5 timmar multiplicerat med timavgiften. 

 Ändring av personer med betydande inflytande i verksamheten, utan 
ägarförändring: 4 timmar multiplicerat med timavgiften.  

 
Avgiften ska betalas för varje enskild inlämnad ansökan eller ändring. För 
handläggningstid utöver den tid som ingår i grundavgiften ska den som ansöker 
betala en timavgift om 1 182 kronor per timme i 2023 års prisnivå.  
 
Avgiften ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs.  
 
Avgift för tillsyn 
 
8 §  
För tillsyn ska en timavgift motsvarande den nedlagda tiden betalas efter det att 
tillsynen har utförts.  
 
Tillsynen av handel enligt lag om tobak och liknande produkter avser också kontroll 
av personlig och ekonomisk lämplighet.  
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften.  
  
9 § 
För sanktionsutredning ska en timavgift betalas. Avgiften beräknas genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  
 
10 §  
För övrig tillsyn eller prövning tas en timavgift ut för handläggning av handel enligt 
lagen om tobak och liknande produkter samt förordningar och föreskrifter som 
beslutats med stöd av denna lag, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
förordningar och föreskrifter som beslutats med stöd av denna lag samt för 
försäljning av folköl enligt alkohollagen samt de förordningar och föreskrifter som 
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beslutats med stöd av denna lag. Avgiften beräknas genom att den nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 
 
Verkställighetsfrågor  

11 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
12 § 
Bygg- och miljönämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
 
13 §  
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
 
14 §  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
  



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 104 Dnr 2022-00085  

Taxa enligt tobakslagen, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en grundläggande princip att den verksamhet som 
ansöker om tillstånd, anmäler samt driver sådan verksamhet som omfattas 
av förslaget till taxa, ska betala den kostnad kommunen har för prövning 
och tillsyn i dennes ärende enligt självkostnadsprincipen. För lönekostnaden 
har en schablon använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna 
kommer att ses över i samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror  

Nuvarande taxa enligt tobakslagen, Söderåsens miljöförbund 

Nuvarande taxa enligt alkohollagen, Söderåsens miljöförbund 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa taxor läggs ihop i en gemensam 
taxa. 

Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

     
 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023. 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023 

 

Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Sulejman Ovčina, Miljöchef  
sulejman.ovcina@bjuv.se 
 
Anneli Gille, Förvaltningschef 
anneli.gille@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

 

Ert datum 

 
 
 

Er referens 

 

 

Bygg- och miljönämndens taxa för handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, 
tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror  

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en grundläggande princip att den verksamhet som 
ansöker om tillstånd, anmäler samt driver sådan verksamhet som omfattas 
av förslaget till taxa, ska betala den kostnad kommunen har för prövning 
och tillsyn i dennes ärende enligt självkostnadsprincipen. För lönekostnaden 
har en schablon använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna 
kommer att ses över i samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror  

Nuvarande taxa enligt tobakslagen, Söderåsens miljöförbund 

Nuvarande taxa enligt alkohollagen, Söderåsens miljöförbund 

 

  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-28 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa taxor läggs ihop i en gemensam 
taxa. 

Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023. 

 

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 138 Dnr 2022-00523  

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 100,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 100, med bilagor 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagen 
(2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt 
angränsande regelverk från och med 1 januari 2023. 

  

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk från och med 1 
januari 2023. 

      
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 203  

      

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) 
och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt angränsande 
regelverk från och med 1 januari 2023. 

      
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Aulona Vejsa, kommunjurist  
aulona.vejsa@bjuv.se 
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Taxa för verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 100,  
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 100, med bilagor 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagen 
(2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt 
angränsande regelverk från och med 1 januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Söderåsens miljöförbunds kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 
och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs 
med livsmedel. 

2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för  
1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger   
samman med kontrollen  
4. utredning av klagomål  
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  
6. importkontroll  
7. offentlig kontroll i övrigt 
 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  
 
4 §  Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Söderåsens miljöförbund 

efter handläggning. 
 
5 §  Söderåsens miljöförbund kan för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med förändring enligt SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.  

 
 
 
Timtaxa (timavgift) 
6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 257 kronor per timme kontrolltid (2022 års 

prisnivå). Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 
eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
miljöförbundet har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. Om den 
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

 
 
 



  3 (4) 

 

Avgift för registrering 
7 §  Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes 

kontrolltid. 
 
Årlig kontrollavgift  
8 §  För normal offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast 
årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljöförbundet 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och bestäms genom en riskbedömning av 
anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och 
verksamhet, verksamhetens/produktionens storlek, konsumentgrupper samt verksamhetens 
och kontrolltidstillägg där hänsyn tas till företagets ansvar för att korrekt 
livsmedelsinformation lämnas i livsmedelskedjan. Vid riskklassificering och fastställande av 
den fasta årliga kontrolltiden kan även hänsyn tas till miljöförbundets tidigare erfarenheter av 
verksamheten.   

 
 Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 

timavgiften.  
 
9 §  Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 

oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt miljöförbundets riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av miljöförbundets bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  

 
10 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift 
enligt 6 § och i förekommande fall enligt 16 §. Om anläggningen placeras i en annan 
avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och 
med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som 
följer efter det år som verksamheten visat förbundet att verksamheten upphört.  

 
11 §  Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 

(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  
12 §  Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, som har blivit nödvändig efter det 
att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för miljöförbundets nedlagda kontrolltid 
enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
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Höjning eller nedsättning av avgift  
13 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 

övriga omständigheter, får miljöförbundet i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt 
denna taxa.  

 
Avgift exportkontroll  
14 §  Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala avgift till 

miljöförbundet för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid 
som förbundet lagt ner i ärendet, beräknat enligt 6 §.  

 
Avgift importkontroll  
15 §  Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, betala avgift till 

förbundet för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som miljöförbundet 
nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §, och förbundets faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover.  

 
Avgiftens erläggande och verkställighet  
16 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Söderåsens miljöförbund. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  
 
Överklaganden  
Söderåsens miljöförbunds beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
 
Ikraftträdande  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.   
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Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande 
regelverk 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 §  
Denna taxa gäller avgifter för Bjuvs kommuns kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom bygg- och miljönämndens ansvar enligt följande 
lagstiftningar: 
 

 Livsmedelslag (2006:804) 

 Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 
och livsmedel  

 Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion  

 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  
 
samt  
 

 Bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagar, inklusive förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
samt de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.  
 

2 § 
Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för bygg- 
och miljönämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen enligt 1 § om inte annat följer av denna taxa.  
 
Med aktör avses i denna taxa varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör som åläggs ansvar och skyldigheter enligt 1 §. 
 
3 §  
Avgift enligt denna taxa tas ut för  

 prövning av godkännande av animalieanläggning, se 7 §  

 registrering av anläggning, se 8 §  

 planerad kontroll, se 9 §  

 uppföljande kontroll som inte var planerad, se 10 §  

 utredning av klagomål, se 11-12 §§  

 korrigerande åtgärder, se 13 §  

 exportkontroll och utfärdande av exportintyg, se 14 §  

 importkontroll, se 15 §  

 inköp under dold identitet, se 16 § 
 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid bygg- 
och miljönämnden har använt för inspektion, inläsning, handläggning, föredragning 
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och beslut samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen i övrigt. 
 
4 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Handläggning av klagomål som inte leder till att bristande efterlevnad kan 
bekräftas. 

2. Handläggning av överklagande, såsom vid rättidsprövning och överlämnande 
till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  

3. Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter.  
4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite.  

 
5 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, 
omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas.  
 
Första stycket gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 §. En sådan  
avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning 
(EU) 2017/625. 
 
6 §  
Timavgiften är 1 331 kronor för år 2023. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. 
 
Avgift för prövning av godkännande av animalieanläggning 
 
7 §  
För prövning av nytt godkännande på grund av en väsentlig ändring i en redan 
godkänd animalieanläggning tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timavgiften.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser.  
 
Avgiften ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 
 
Avgift för registrering av anläggning 
 
8 § 
För registrering av en anläggning för att driva verksamhet enligt 1 § tas en avgift ut 
för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgiften. 
  
Avgift för registrering ska betalas för varje anläggning som anmälan avser. 
 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med  
anledning av att den övergått till en ny aktör. 
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Avgift för planerad kontroll  
 
9 §  
För planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen ska en avgift betalas efter det att kontrollen har utförts. 
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften. 
 
Avgift för uppföljande kontroll 
 
10 §  
För offentlig kontroll, som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig  
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift betalas om kontrollen  
blivit nödvändig på grund av att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig  
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften.  
 
För provtagning och analys av prover omfattar avgiften bygg- och miljönämndens 
faktiska kostnader. 
 
Avgift för utredning av klagomål 
 
11 §  
För utredning av klagomål ska en avgift betalas för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen och som leder till att 
bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften. För provtagning och analys av prover omfattar avgiften bygg- och  
miljönämndens faktiska kostnader. 
 
12 §  
För offentlig kontroll, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med  
kontrollen, som utförs med anledning av ett meddelande inom systemet för snabb 
varning enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift betalas om det efter det att 
aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för bygg- och miljönämnden att vidta 
åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften. 
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
 
Avgift för korrigerande åtgärder 
 
13 §  
För korrigerande åtgärder, som efter att bristande efterlevnad har konstaterats blivit  
nödvändiga i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden, ska en avgift betalas motsvarande bygg- och miljönämndens faktiska 
utgifter som hänger samman med åtgärderna. 
 
Avgift för exportkontroll 
 
14 §  
För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska aktör 
betala en avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften. 
 
Avgift för importkontroll  
 
15 § 
För kontroll av varor som importeras från ett tredje land ska aktör som ansvarar för  
sändningen betala en avgift för offentlig kontroll eller annan verksamhet som hänger  
samman med kontrollen.  
 
Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften.  
 
För analys av prover som har lett till anmärkning ska en avgift betalas motsvarande 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
 
Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § 
För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel  
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande bygg- och  
miljönämndens faktiska utgifter för inköpet betalas. 
 
Om inköpet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11 - 12 §§ tas avgift enligt  
första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 
Verkställighetsfrågor  
 
17 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
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18 § 
Bygg- och miljönämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
 
19 §  
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna utgår ifrån en uträkning av kommunens kostnad per 
timme för myndighetsutövningen i enlighet med en modell SKR har tagit 
fram. För lönekostnaden har en schablon använts, eftersom all personal inte 
är anställd ännu. Denna kommer att ses över i samband med att all 
personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28  

Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 

Nuvarande taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna, Söderåsens 
miljöförbund 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår förvaltningen en taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna. 
Båda dessa områden regleras i grunden av EU:s kontrollförordning och 
därför anser förvaltningen att en gemensam taxa för dessa områden är 
lämpligt och ett effektivt arbetssätt. 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-28 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn och kontroll ska 
betalas av den som tillsynen och kontrollen avser, vilket innebär att antalet 
kontrolltimmar multipliceras med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd 
kontroll. 

Timavgiften grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter samt angränsande regelverk från och med den 1 januari 2023 

 

 

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 139 Dnr 2022-00520  

Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 103, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 103 (med bilagor)  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen från 
och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2023. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 204 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen från och 
med 1 januari 2023. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

   
 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00520 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 103, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2023. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 103 (med bilagor)  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen från 
och med 1 januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 









 

Sida 1 av 2 

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt  
Strålskyddslag (2018:396) samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 
 
2 § 
Avgiftsskyldig är den som  
 
1) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som 

omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt,  
eller 

2) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och 
som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

 
3 § 
Avgift enligt denna taxa tas som timavgift genom att den faktiskt nedlagda  
handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Med handläggningstid avses den 
sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, resor (max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
 
4 §  
Utöver timavgiften i 3 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid 
kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § 
strålskyddslagen. 
 
5 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning.  
2. Handläggning av överklagande, så som vid rättidsprövning och överlämnande 

till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  
3. Handläggning för att svara på remisser.  
4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
6 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,  
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får bygg- och 
miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
 
7 § 
Timavgiften för år 2023 är 1 182 kronor. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. 



 

Sida 2 av 2 

 

 
 
8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
9 §  
Bestämmelser om överklagande av bygg- och miljönämndens beslut enligt denna 
taxa finns i 10 kap. 2 § strålskyddslagen.  Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att 
beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer 
av beslutet. 
 
10 § 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden om anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 
 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Sulejman Ovčina, Miljöchef  
sulejman.ovcina@bjuv.se 
 
Anneli Gille, Förvaltningschef 
anneli.gille@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

 

Ert datum 

 
 
 

Er referens 

 

 

Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt strålskyddslagen (2018:396). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

Nuvarande taxa enligt strålskyddslagen, Söderåsens miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-28 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  

 

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 103 Dnr 2022-00084  

Taxa enligt strålskyddslagen 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt strålskyddslagen (2018:396).      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

Nuvarande taxa enligt strålskyddslagen, Söderåsens miljöförbund 

    

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  

 

Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 140 Dnr 2022-00521  

Taxa enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 102, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 102 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 
2023. 
   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 205 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023. 
   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00521 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Taxa enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, § 102, 
beslutat att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 
2023. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 102 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 









 

Sida 1 av 2 

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer 
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen. 
 
2 § 
Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till en enskild  
person. 
 
3 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift genom att den faktiskt nedlagda  
handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  
 
För handläggning som utförs vardagar mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00  
och 08.00 kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda  
handläggningstiden multipliceras med en och en halv timtaxa. För handläggning  
som utförs vardagar mellan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, julafton,  
nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd  
timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras  
med dubbel timavgift. 
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid  
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med  
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor (max 2 timmar per  
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt  
föredragning och beslut. 
 
4 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning.  
2. Handläggning av överklagande, så som vid rättidsprövning och överlämnande 

till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  
3. Handläggning för att svara på remisser.  
4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
5 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,  
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får bygg- och 
miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
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6 § 
Timavgiften för år 2023 är 1 182 kronor. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad. 
 
7 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
8 § 
Bygg- och miljönämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
 
9 § 
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
 
10 § 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden om anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Sulejman Ovčina, Miljöchef  
sulejman.ovcina@bjuv.se 
 
Anneli Gille, Förvaltningschef 
anneli.gille@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

 

Ert datum 

 
 
 

Er referens 

 

 

Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Nuvarande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Söderåsens 
miljöförbund 

 

  



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-10-28 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  

 

 

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2022-00083  

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Nuvarande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Söderåsens 
miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

      
 
Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  

 

 

Reservation: 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet  

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 141 Dnr 2022-00524  

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken samt 
marknadskontroll 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, §101, beslutat 
att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 101 (med bilagor) 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, från och med 1 januari 2023. 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering: 

”Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund”. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, 206 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxan 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023. 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00524 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken samt 
marknadskontroll 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Byggnadsnämnden har vid nämndsammanträde 2011-11-10, §101, beslutat 
att fastställa förslag på taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till taxa.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11  
Byggnadsnämnden, 2022-11-10, § 101 (med bilagor) 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  
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Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808) samt marknadskontroll 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Bjuvs kommuns kostnader för prövning och tillsyn inom  
bygg- och miljönämndens ansvar enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med 
stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens  
tillämpningsområde samt kontroll och annan offentlig verksamhet enligt vissa EU-
förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens  
tillämpningsområde. Taxan gäller även för marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 
 
Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden:  

 Allmänna hänsynsregler, 2 kap. MB 

 Skydd av områden (bl.a strandskydd), 7 kap. MB  

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB  

 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB  

 Vattenverksamhet, 11 kap. MB  

 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB  

 Kemiska produkter med mera, 14 kap. MB  

 Avfall, 15 kap. MB  
 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell enligt 
bland annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och 
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som  

1. Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökningar, se 6 § och 
bilaga 1.  

2. Timavgift för nedlagd handläggningstid vid prövning av tillstånds- och 
dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, se 6 §.  

3. Timavgift för nedlagd handläggningstid på grund av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd, se 7 §.  

4. Fast årlig tillsynsavgift, se 8 §.  
5. Timavgift för nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte omfattas av fast 

årlig tillsynsavgift, se 9 §.  
6. Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning och tillsyn, 

se 6 och 7 §§. 
 
För marknadskontroll betalas avgift för handläggningstid enligt 5 § i denna taxa. 
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För handläggning som utförs vardagar mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00 
och 08.00 kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den nedlagda handläggningstiden  
multipliceras med en och en halv timavgift. För handläggning som utförs vardagar 
mellan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton,  
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den  
nedlagda handläggningstiden multipliceras med dubbel timavgift.  
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle) provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt, föredragning, 
beslut samt information och liknande verksamhet som behövs för tillsynen.  
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den  
sammanlagda tiden under ett år understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. 
 
3 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning. 
2. Handläggning av överklagande, såsom vid rättidsprövning och överlämnande 

till nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden.  
3. Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter.  
4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite.  

 
4 §  
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, 
får bygg- och miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller 
efterskänkas.  
 
5 § 
Timavgiften för år 2023 är 1 182 kronor. Bygg- och miljönämnden ska inför varje 
kalenderår besluta att justera timavgiften med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida i oktober månad.  
 
Avgift för prövning 
 
6 § 
Fast avgift för prövning ska betalas för tillstånd enligt bilaga 1.  
 
För övrig prövning av tillstånd, dispens eller godkännande tas timavgift ut genom att 
den nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  
 
Avgiften ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller godkännande.  
 
Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs.  
 
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljö- och  
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byggnadsnämnden är sökanden också skyldig att ersätta nämndens faktiska 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
nämnden och för kungörelser i ärendet. 
 
Avgift för tillsyn 
 
7 § Anmälan 
För handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd enligt 9 kap miljöbalken 
eller anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas 
timavgift ut genom att den nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timavgiften. Verksamhetsutövaren ska i förekommande fall även ersätta kommunens 
kostnader för kungörelser i ärendet. 
 
8 § Fast årlig tillsynsavgift  
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala en fast årlig tillsynsavgift som baseras 
på den tillsynstid som bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller 
verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller 
verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt bilaga 3 och en 
riskklassificering enligt bilaga 2. Den årliga tillsynstiden framgår av tabell i bilaga 2. 
Den fasta årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timavgiften.  
 
För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften baseras på vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.  
 
Om en verksamhet omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 3 ska full 
avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 
procent av summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna.  
 
Utgångspunkten vid riskbedömning av hälsoskyddsverksamheter är den 
huvudsakliga verksamheten i bilaga 3. Därefter tillkommer eventuella riskpoäng för 
övriga delar som förekommer inom verksamheten, (se bilaga 2, tabell 2).  
 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det 
att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller att anmälan har gjorts. 
Om verksamheten eller anläggningen inte kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig  
tillsynsavgift betalas från och med det år som följer efter det att verksamheten 
påbörjats eller att anläggningen tagits i drift. Årsavgift ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs eller 
anläggningen är i drift.  
 
Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska betalas, tas  
tillsynsavgift ut för nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgiften. 
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I den fasta avgiften ingår: 

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, förberedelser inför 
och restid i samband med dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut 
och andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar.  
 

I den fasta avgiften ingår inte: 

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren 
inte följer förelägganden eller förbud  

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller 
handläggning av klagomål  

 Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av 
utredningsvillkor  
 

För sådan handläggning tas, förutom den fasta årsavgiften, en timavgift ut genom att 
den nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  
 
9 § Avgift för övrig tillsyn  
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, föreskrifter 
som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom miljöbalkens  
tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift istället  
ska betalas. Timavgiften beräknas genom att den nedlagda handläggningstiden  
multipliceras med timavgiften. 
 
10 § Avgiftsskyldig  
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten eller ansvarar 
för anläggningen.  
 
För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10  
kapitlet är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen 
riktas mot.  
 
Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller åtgärden. 
Om nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska dessa betalas av den 
som gjort anmälan.  
 
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva  
verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
Avgift för marknadskontroll betalas av den som släpper ut eller tillhandahåller en 
produkt som omfattas av marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 och som 
omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyns- och kontrollansvar. 
 
Verkställighetsfrågor  
 
11 §  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till bygg- och miljönämnden i Bjuvs 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
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12 § 
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.  
 
13 § 
Bygg- och miljönämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
 
14 § 
Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten. 
 

15 §  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter detta datum.  
 
 
Bilagor 
1. Fast prövningsavgift 
2. Riskklassning  
3. Avgiftskoder 
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Bilaga 1 till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 
 

Fast prövningsavgift 
Miljöfarlig verksamhet 
 
Avloppsanordning  
13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1 Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanläggning med 
vattentoalett för upp till 5 personekvivalenter  

8*timavgiften 

2 Anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett för 
upp till 5 personekvivalenter  

6*timavgiften 

3 Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 6–25 
personekvivalenter  

10*timavgiften 

4 Innehavare meddelas förbud mot utsläpp och/eller föreläggs om att 
vidta åtgärd avseende enskild avloppsanläggning eller krav på 
kommunal anslutning 

timavgift 

   

Berg- och ytjordvärme 
17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller 
miljön  

5*timavgiften  

   

Anmälan enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

6 38 § punkt 1, hygienisk behandling 4*timavgiften 

7 38 § punkt 2, bassängbad 6*timavgiften 

8 38 § punkt 3, nyetablering av förskola 5*timavgiften 

9 38 § punkt 3, nyetablering av skola 8*timavgiften 

10 Ombyggnad av befintlig förskola och skola samt övriga punkter i 38 
§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift 

   

Köldmedieanläggningar 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

11 Granskning av kontrollrapport 2*timavgiften 

12 Innehavare föreläggs att inkomma med kontrollrapport 4*timavgiften 

13 Köldmedieanläggningen uppfyller inte de föreskrivna kraven, vilket 
föranleder beslut om att vidta åtgärd 

4*timavgiften 

   

Kemiska bekämpningsmedel 
40 och 41 §§ Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 

14 Ansökan om tillstånd till användning av växtskyddsmedel 4*timavgiften 

15 Anmälan om användning av växtskyddsmedel  3*timavgiften 

   

Miljösanktionsavgift 
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

16 Beslut om att ta ut en miljösanktionsavgift 4*timavgiften 
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Bilaga 2 till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 

Riskklassning  
 
Årlig tillsynstid beror på avgiftsklass och riskbedömning 
Hur mycket tillsyn en verksamhet ska ha beror på vilken avgiftsklass den placeras i 
och vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljön och människors hälsa. 
 
Avgiftsklassificering  
Alla verksamheter placeras först in i en avgiftsklass beroende på bransch, inriktning 
och omfattning (se taxebilaga 3). 
 
Riskbedömning 
I nästa steg görs en riskbedömning utifrån bestämda riskfaktorer. Exempel på sådant 
som kan ge riskpoäng är om det finns gamla föroreningar i marken, om det finns 
bostäder i närheten eller om verksamheten hanterar farliga kemikalier, se Tabell 1 
Riskfaktorer och bedömningsgrund. 
 
Tabell 1. Riskfaktorer och bedömningsgrund 

Riskfaktorer och bedömningsgrund Riskpoäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m. m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom 
skyddsvärt område 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 

b) Använder ej förnybar energi 1 

c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 

d) Delar i hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat 
tillsynsbehov framgår av tabell 2 

1 

 
Tabell 2. Delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat 
tillsynsbehov 

Verksamheter Riskfaktor Riskpoäng 
Alla typer av verksamheter Användning av produkter och ämnen som 

innehåller kemikalier som kan andas in eller 
komma i kontakt med huden, och då är 
skadliga för människors hälsa. 

1 

Alla typer av verksamheter Skärande eller stickande hygienisk 
verksamhet 

1 

Bassängbad Babysim 1 

Bassängbad Bad med högtempererad bassäng 1 

Bassängbad Bad med manuell rengöring 1 

Bassängbad Bad med äventyrskaraktär 1 

Solarium Mer än 5 bäddar 1 
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Solarium Obemannat 1 

Förskola/fritidshem Mer än 5 avdelningar 1 

Skolor/undervisningslokaler Fler än 400 elever 1 

Skolor/undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor/undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor/undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Skolor/undervisningslokaler Nära bullrande miljöer, till exempel industri 
eller knutpunkt för trafik 

1 

Skolor/undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning 1 

Skolor/undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Strandbad EU-bad 1 

Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 

Strandbad Närhet till utsläpp av avloppsvatten 1 

 
Årlig tillsynstid och miljötillsynsavgift 
Avgiftsklassificeringen ger ett antal timmar som tillsammans med riskbedömningen 
ligger till grund för hur den årliga tillsynstiden räknas fram med hjälp av en 
riskbedömningstabell (se tabell 3): 
 

1. Verksamheten placeras efter avgiftsklass i den gröna kolumnen (0 riskpoäng).  
2. Om verksamheten har fått riskpoäng flyttas placeringen till höger i tabellen 

beroende på antal poäng. (Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng, 
placeras den ändå i kolumn 6.) 
 

För att få fram den årliga avgiften multipliceras den totala tillsynstiden med  
bygg- och miljöförvaltningens timavgift som för år 2023 är 1 182 kronor enligt beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Exempel: Ett företag i avgiftsklass 6 får till att börja med 9 tillsynstimmar. Om det har 
fått 4 riskpoäng blir den totala tillsynstiden 14 timmar (kolumn 4). Den årliga avgiften 
för miljötillsyn blir då 14 x timavgiften. 
 
Tabell 3. Riskbedömningstabell 
 

Avgiftsklass Riskpoäng = antal tillsynstimmar  
0 1 2 3 4 5 6 

1 T* T* 2 3 4 5 6 

2 2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 10 

4 6 7 8 9 10 11 12 

5 8 9 10 11 12 13 15 

6 9 10 12 13 14 16 18 

7 12 14 15 16 17 20 25 

8 16 18 20 21 23 26 30 

9 20 23 25 26 29 33 40 

10 24 27 30 32 35 39 45 

11 28 32 35 37 40 46 55 

12 32 36 40 42 46 52 60 
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13 36 41 45 47 52 59 70 

14 40 45 50 53 58 65 75 

15 44 50 55 58 63 72 85 

16 48 54 60 63 69 78 90 

17 52 59 65 69 75 85 100 

18 56 63 70 74 81 91 105 

19 60 68 75 79 86 98 115 

20 64 72 80 84 92 104 120 

21 68 77 85 90 98 111 130 

22 72 81 90 95 104 117 135 

23 76 86 95 100 109 124 145 

24 80 90 100 106 115 130 150 

25 88 99 110 116 127 143 165 

26 96 108 120 127 138 156 180 

27 104 117 130 137 150 169 195 

28 112 126 140 148 161 182 210 

29 128 144 160 169 184 208 240 

30 144 162 180 190 207 234 270 

31 160 180 200 211 230 260 300 

32 180 203 225 237 259 293 340 

33 200 225 250 264 288 325 375 

* T=timavgift. Gäller för verksamheter som inte betalar en fast årlig tillsynsavgift.  

 
Om ett företag har flera miljöfarliga verksamheter som klassas olika 
Om ett företag har två eller flera miljöfarliga verksamheter som fått olika avgiftsklass 
ska företaget betala full avgift för den verksamhet som får flest tillsynstimmar enligt  
riskbedömningstabellen (tabell 3). För de övriga verksamheterna får företaget betala 
för 25 procent av tillsynstiden.  
Observera att riskpoäng (till exempel närhet till skola) bara räknas en gång.  
 
Exempel: Ett företag får 14 timmars tillsyn för den verksamhet som kräver mest 
tillsyn, och sammanlagt 8 timmar för sina övriga verksamheter (när dubbla riskpoäng 
är borträknade). Den totala tillsynstiden blir 14 timmar plus 2 timmar (25 procent av 8 
timmar). Den årliga avgiften för miljötillsyn blir då 16 x timavgiften. 
 
Om ett företag har flera hälsoskyddsverksamheter 
Om ett företag har två eller flera hälsoskyddsverksamheter som fått olika avgiftsklass 
ska företaget betala full avgift för den verksamhet som får flest tillsynstimmar enligt  
riskbedömningstabellen (tabell 3). För de övriga verksamheterna får företaget extra 
riskpoäng. Vilka verksamheter det kan handla om framgår av Tabell 2. 
 
Exempel: Ett företag får 4 timmars tillsyn för den verksamhet som kräver mest tillsyn,  
och sammanlagt 3 riskpoäng för sina övriga verksamheter. Den totala tillsynstiden 
blir 4 timmar plus 3 timmar. Den årliga avgiften blir då 7 x timavgiften. 
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Bilaga 3 till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken  

Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamhet 
 

Följande förkortningar används i tabellen 

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK = Verksamhetskod/Klassningskod 

AK = Avgiftsklass 

PN = Prövningsnivå 

 

A och B = tillståndsplikt  

C = anmälningsplikt  

U = utan prövnings-/anmälningsplikt 

 
Lagrum i 
MPF 

VK/KK IED AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
 
Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 6.6a-c 15 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, 
eller 
3. mer än 750 platser för suggor.  

2 kap 2 § 1.11 - 12 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller  
minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders 
ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och  
avelshannar.  

2 kap 3 § 1.20 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer 
än 100 djurenheter,  
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders 
ålder, 
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3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar 
upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och  
avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton 
veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar  
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller 
nandu, inklusive  
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders 
ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har 
en årlig sammanlagd  
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i  
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 
ska det alternativ  
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet 
djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 
§. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 - 4 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer 
än 30 djurenheter  
(det högsta antalet djurenheter under året) men högst 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.  

- 1.2002 - T U   Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.  

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 - 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 
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     Odling  

- 1.3001 - 6 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 - 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter.  

- 1.3003 - 6 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004  T U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar 
för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 

 1.3004-1  3 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar 
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion om verksamheten har högst 2 
djurenheter. 

 1.3004-2  4  Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar 
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion om verksamheten har mer än 2 
djurenheter. 

- 1.3005  T U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar 
men högst 100 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006  T U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar.  

     FISKODLING OCH ÖVERVINTRNIG AV FISK 

3 kap 1 § 5.10 - 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton 
foder förbrukas per kalenderår.  

3 kap 2 § 5.20 - 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §.  

- 5.2001 - T U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton 
foder förbrukas per kalenderår. 

     UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH  
ANNAT 

     Berg, naturgrus och andra jordarter 

4 kap 1 § 10.10 - 50 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 
större än 150 hektar, om verksamheten inte  
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,  
eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

- 10.1001 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (torv) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är  
avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 - 90 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan  
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat  
beslut om att täkten är avslutad.  
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4 kap 3 §  10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller  
andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,  
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av 
redan utbrutet och  
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att  
täkten är avslutad.  

10.20-1  80 - Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg 

10.20-2  70 - Mer än 1 000 000 ton tillstångsgiven mängd berg 

10.20-3  60 - Mer än 200 000 ton tillstångsgiven mängd berg 

10.20-4  50 - Mer än 50 000 ton tillstångsgiven mängd berg 

10.20-5  40 - Högst 50 000 ton tillstångsgiven mängd berg 

10.20-6  30 - Mer än 1 000 000 ton tillstångsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter 

10.20-7  25 - Mer än 500 000 ton tillstångsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter 

10.20-8  20 - Mer än 200 000 ton tillstångsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter 

10.20.9  15 - Mer än 50 000 ton tillstångsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter 

10.20-10  12 - Högst 1 000 000 ton tillstångsgiven mängd naturgrus 
eller andra jordarter 

- 10.2001 - 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter 
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
större än 800 ton per kalenderår.  

- 10.2002 - T U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt 
bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade mängden är 
högst 800 ton per kalenderår.  

- 10.2003 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (berg, naturgrus eller andra 
jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten  
meddelat beslut om att täkten är avslutad.  

4 kap 4 § 10.30 - 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.  

- 10.3001 - T U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 - 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller  
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3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd 
torv.  
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

- 10.4001 - T U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, 
eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd).  

4 kap 6 § 10.50 - T C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 
samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

- 10.5001 - T U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område som 
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma plats under högst 
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 - 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.  

- 10.6001 - 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

     Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 § 11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de 
fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 11.20 - 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden 
än de som avses i 8 §. 

4 kap 10 § 11.30 - 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

     Malm och mineral 

4 kap 11 § 13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 
mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 2.1 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm, inbegripet sulfidmalm.  

4 kap 13 §  13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig 
malm för provändamål.  

4 kap 14 § 13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.  

4 kap 15 § 13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och 
sintring.  

4 kap 16 § 13.60 3.2 25 B Anläggning för utvinning av asbest.  

     Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 - 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 
9 §. 
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     LIVSMEDEL OCH FODER 

     Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i 
 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

6.4a  
 
 
 

75 
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B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
slaktvikt per kalenderår 
 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår.  

5 kap 2 § 15.20 - 20 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 
ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.  

5 kap 3 § 15.30 - 12 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton 
men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.  

- 15.3001 - 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.  

     Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 § 15.40-i 6.4bi 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75  
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 - 50 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men  
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men  
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 
innebär paketering. 
 
- Beredning och behandling med en produktion av mer 
än 500 ton men  
högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer 
än 50 ton men  
högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 - 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per  
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

     Rökeri 

5 kap 7 § 15.80 
 

-  
 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 
18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
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- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter 
per kalenderår. 

- 15.8001 - 4 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

     Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 § 15.90-i 6.4bii 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 
90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 - 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling  
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 10 000 ton  
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering.  

5 kap 10 § 15.101 - 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling  
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton  
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst 
eller kafferostning eller endast innebär paketering.  

- 15.9001 - 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton  
produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, 
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

     Kvarnprodukter 

5 kap 11 § 15.125 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer  
än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 - T U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten 

- 15.12502 - 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 
ton.  

     Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 15.131-i 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade  
eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till  
a) mer än 75 ton per dygn, eller 
b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med  
animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det 
tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 
endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 - 55 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller  
separata produkter, med en produktion av mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.  

5 kap 14 § 15.151 - 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.  
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- 15.13101 - 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av högst 400 ton per  
kalenderår. 

     Miljöprodukter 

5 kap 15 § 15.170-i 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med 
en produktion baserad på en invägning av mer än 200 
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

-  
 
 
 
 
 
 

25 
20 
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C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med 
en produktion baserad på en invägning av mer än 500 
ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.18001 - T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med 
en produktion baserad på en invägning av högst 500 
ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten  

     Oljor och fetter 

5 kap 17 § 15.185-i  65 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med  
en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 15.190 - 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska 
råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4,5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.  

5 kap 19 § 15.200 - 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med  
en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton 
kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter.  

- 15.20001 - T U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter för  
en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.  

     Glass 

5 kap 20 § 15.210 - 35 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 
av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.  

5 kap 21 § 15.220 - 6 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion 
av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per 
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 
15 §. 

- 15.22001 - T U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion 
av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten. 

     Råsprit och alkoholhaltiga drycker  

5 kap 22 § 15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 
med en produktion av mer än 5 000 ton men  
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

-  
 
 
 
 
 
 

25 
 

15 
 

10 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 
motsvarande en årlig produktion av mer än 10  
ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 - T U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, 
motsvarande högst 10 ton ren etanol per  
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kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.  

- 15.24002 - 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, 
blandning eller tappning av vin, cider eller andra 
fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.  

     Malt, maltdrycker och läskedrycker  

5 kap 24 § 15.250 - 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av 
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton  
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §.  

5 kap 25 § 15.260 - 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton  
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §.  

- 15.26001 - 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.    

 
  

Jäst 

5 kap 26 § 15.270 - 65 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen  
har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio 
kubikmeter.  
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 - 8 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 
ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för  
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 
en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter.    

 
  

Kafferostning 

5 kap 27 § 15.280 
 
 
 
 
15.280-5 
15.280-6 

-  
 
 
 
 
25 
10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton 
kaffe per kalenderår. 
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- 15.28001 - T U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning 
till allmänheten.   

 
  

Paketering av livsmedel 

5 kap 28 § 
 
 

15.310 - 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i 
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt någon av 1–27 §§. 

     Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 § 15.330-i 6.4bi 35 B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer 
än 18 750 ton foder per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten avser 
mjölk eller endast innebär paketering.  

5 kap 30 § 15.340 
 
 
 
 
 
 
 
15.340-1 
 
15.340-2 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
10 

C Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 500 ton men gögst 18 750 ton 
foder per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.  
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter 
per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

- 15.34001 - T U Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 500 ton produkter per 
kalenderår.  
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller 
endast innebär paketering.  

     Foder av vegetabiliska råvaror 

5 kap 31 § 15.350-i 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med 
en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 
90 dygn i rad under ett kalenderår, eller  
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

5 kap 32 § 15.360 - 10  C Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med 
en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 
ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 §, eller 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller 
fetter eller endast innebär paketering 
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- 15.36001 - T U Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med 
en produktion av högst 5 000 ton per kalender år. 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

     Foder av kombinerade råvaror 

5 kap 33 § 15.370-i 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med beredning 
och behandling av animaliska och vegetabiliska 
råvaror i kombinerande eller separata produkter, men 
en produktion av en slutprodukt vars innehåll av 
animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till 
en mängd 
a) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet,  
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det 
tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukten.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

     TEXTIL VAROR 

6 kap 1 § 17.10-i 
 
 
 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 

6.2  
 
 
 
 

100 
 

90 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer 
än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer 
än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per  
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 
 
 

17.20-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

45 
 
 
 

35 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 
200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton textilmaterial per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller utsläpp 
till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar 
per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av 
mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men 
högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 200 ton men 
högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår. 
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6 kap 3 § 17.30 - 10 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av mer än 10 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 - T U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton textilmaterial per 
kalenderår.  

     PÄLS, SKINN OCH LÄDER  

7 kap 1 § 18.10-i 6.3 70 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller 
skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn 
per kalenderår.  

7 kap 2 § 18.20 - 70 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 
3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

7 kap 3 § 18.30 - 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer 
än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 - T U Anläggning för garvning eller annan beredning av 
högst 2 ton hudar eller  
skinn per kalenderår.  

     TRÄVAROR 

     Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 6.10 30 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter 
med kemikalier med en produktion av mer än 75 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter  
per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat 
trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast 
avser behandling mot blånadssvamp.  

8 kap 2 § 20.10 - 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter 
med kemikalier med en produktion av högst 75 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per  
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

     Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 3 § 20.20 
 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 

-  
 
 
 
 

65 
50 

 
35 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår 

8 kap 4 § 20.30 
 
 

-  
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning 
för en produktion av mer än 6 000  
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20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 

25 
 

15 

kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte 
är tillståndspliktig  
enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 - T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning 
för en produktion av mer än 500 kubikmeter men 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3002  T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning 
för en produktion av högst 500 kubikmeter per 
kalenderår. 

     Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter  

8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 

20.40-3 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 

20.40-6 
 
 

20.40-7 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

15 
 
 

8 
 
 

20 
 
 

15 
 
 

8 
 
 

10 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i  
form av  
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på 
mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 
000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i  
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.  
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- 20.4002 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i  
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår.  

- 20.4003 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i  
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår.  

     Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån  

8 kap 6 § 20.50-i 6.1c 70 B Anläggning med en produktion av mer än 600 
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter 
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller 
spånskivor.  

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 
 

-  
 
 
 
 
 
 

25 
25 

 
 
 

15 

C Anläggning för tillverkning av 
1. faner eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
 
- fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 

     Lagring av timmer 

8 kap 8 § 20.70 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 

20.70-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

20 
 
 
 

15 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9 § 20.80 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 
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20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 

6 
 

15 
 

10 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig  
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter 
i vatten. 

- 20.8001 - T U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter 
timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under 
bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan  
vattenbegjutning. 

- 20.8002 - T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 - 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller 
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av storm  
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 - T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller 
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex 
veckor, behövs med anledning av storm eller orkan 
och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

     Behandling av blånadssvamp 

8 kap 11 § 20.91 - 12 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter 
mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

     MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

9 kap 1 § 21.10-i 
 
 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
 

6.1a  
 
 
 

110 
 

90 
 

70 
 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa 
material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning 
per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
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21.10-i4 
 

21.10-i5 

75 
 

60 

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) 
per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) 
per kalenderår. 

- 21.1001 - 8 U Anläggning för framställning av pappersmassa om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

9 kap 2 § 21.30-i 6.1b 55 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, 
papp eller kartong. 

9 kap 3 §  21.40 - 25 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 
20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår 
av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 - T U Anläggning för framställning av papper, papp eller 
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 

     FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION 

10 kap 1 § 11.10 - 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 
eller 4 §.  

10 kap 2 § 22.20 - 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.  

10 kap 3 § 22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

12 
 
 

8 
 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 
000 kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 
000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
framkallas per kalenderår.  

- 22.4001 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form  
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.  

- 22.4002 - T  U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form  
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.  

- 22.4003 - T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 
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- 22.4004 - 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form  
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.  

- 22.4005 - T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där 
högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.  

     STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- 
eller vätskeform.  

11 kap 2 § 23.10-i 1.3, 
1.4a, 
6.8 

75 A Anläggning för tillverkning av koks.  

11 kap 3 § 23.11-i  110 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.  

11 kap 4 § 23.12-i  140 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol).  

11 kap 5 § 23.13  140 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.  

11 kap 6 § 23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 
eller 5 § eller 17 kap. 4 §.  

11 kap 7 § 23.30 
 

23.30-1 
23.30-2 

1.2  
 

225 
140 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 - 60 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 - 60 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

     KEMISKA PRODUKTER 
Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår. 

12 kap 2 § 24.02-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår. 

12 kap 3 § 24.03-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 0 00 ton 
syreinnehållande organiska föreningar  
per kalenderår  

12 kap 4 § 24.04-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per  
kalenderår.  

12 kap 5 § 24.05-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar  
per kalenderår.  

12 kap 6 § 24.06-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar  
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per kalenderår. 

12 kap 7 § 24.07-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.  

12 kap 8 § 24.08-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.  

12 kap 9 § 24.09-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.  

12 kap 10 § 24.10-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår.  

12 kap 11 § 24.11-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår.  

12 kap 12 § 24.12-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår. 

12 kap 13 § 24.13-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår.  

12 kap 14 § 24.14-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 15 § 24.15-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
plaster per kalenderår.  

12 kap 16 § 24.16-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
plaster per kalenderår.  

12 kap 17 § 24.17-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår. 

12 kap 18 § 24.18-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår.  

12 kap 19 § 24.19-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår.  

12 kap 20 § 24.20-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår.  

12 kap 21 § 24.21-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. 

12 kap 22 § 24.22-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår. 

     Oorganiska kemikalier 
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12 kap 23 § 24.23-i  180 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
gaser per kalenderår. 

12 kap 24 § 24.24-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
gaser per kalenderår.  

12 kap 25 § 24.25-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syror per kalenderår. 

12 kap 26 § 24.26-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syror per kalenderår.  

12 kap 27 § 24.27-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
baser per kalenderår.  

12 kap 28 § 24.28-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
baser per kalenderår.  

12 kap 29 § 24.29-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
salter per kalenderår. 

12 kap 30 § 24.30-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
salter per kalenderår.  

12 kap 31 § 24.31-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra  
oorganiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 32 § 24.32-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår.  

     Gödselmedel 

12 kap 33 § 24.33-i  180 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer 
än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
baserade på fosfor, kväve eller kalium.  

12 kap 34 § 24.34-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta 
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium.  

     Växtskyddsmedel och biocider 

12 kap 35 § 24.35-i  180 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.  

12 kap 36 § 24.36-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.  

12 kap 37 § 24.37  120 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

     Läkemedel 

12 kap 38 § 24.38-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.  
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12 kap 39 § 24.39-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.  

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4  

  
 
 
 
 

35 
20 
12 
6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41  20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 
eller 42-47 §§.  

     Sprängämnen 

12 kap 42 § 24.42-i  120 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
sprängämnen per kalenderår.  

12 kap 43 § 24.43-i  85 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
sprängämnen per kalenderår. 

     Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 § 24.44  20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, piloteller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.  

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, 
om det i verksamheten inte används eller tillverkas 
någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av  
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

60 
30 
30 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden  
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,  
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori  
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen 
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen 
uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 
 

24.46-2 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

20 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, 
eller  
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår genom destillation, eller tillverkning av 
andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
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24.46-3 
 
 

24.46-4 

12 
 
 

10 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår. 

- 24.4601 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack 
per kalenderår. 

- 24.4602 - 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel 
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår. 

- 24.4603 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen 
sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 - 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, 
i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, 
i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

     GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 § 25.10 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

-  
 
 
 
 
 

60 
 

40 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

30 
 

20 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 
kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
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25.11-3 
 

25.11-4 

12 
 

8 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår 

- 25.1101 - T U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår.  

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

30 
 
 
 
 

20 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 
ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om  
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 
500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast 
om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500  
ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 - 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 
per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 25.3001 - T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras 
på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.  

13 kap 5 § 25.40 - 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
8 
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C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
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25.50-4 
 

25.50-5 
 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 
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6 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av  
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 - T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning  
eller kalandrering med plast. 

     MINERALISKA PRODUKTER 
Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i  50 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber 
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår.  

14 kap 2 § 26.10-i 3.3, 
3.4 

50 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 
ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.  

- 26.1001 - 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.  

14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
20 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning 
eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 - 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror 
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(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 - 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning 
eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 - 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

14 kap 6 § 26.50-i 3.5 35 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med 
en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per 
kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr 
med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 - 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr 
med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 - T U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips  

14 kap 9 § 26.70-i 3.1a 130 A Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller 
mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 - 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår.  

14 kap 10 § 26.80 - 130 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §.  

14 kap 11 § 26.90-i 3.1b 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk 
per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.  
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14 kap 12 § 26.100 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita 
eller kalkprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.  

- 26.10001 - 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår.  

14 kap 13 § 26.110 - 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår.  

- 26.11001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår.  

14 kap 14 § 26.120 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 
gips per kalenderår.  

- 26.12001 - T U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av 
gips per kalenderår.  

     Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 § 26.130-i 3.2 55 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 
asbestbaserade produkter. 

14 kap 16 § 26.140 - 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.  

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.250-2 

-  
 
 
 
 
 
 

20 
 

15 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller  
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller  
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 - T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i 
högst 90 kalenderdagar under en  
tolvmånadersperiod.  

14 kap 18 § 26.160 - 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.  

14 kap 19 § 26.170-i - 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår.  

- 26.17001 - 10 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 - 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda 
mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning.  

     STÅL OCH METALL 

15 kap 1 § 27.10-i 
 

2.2  
 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär 
eller sekundär produktion), med eller utan utrustning 
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27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 
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för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 
2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per  
kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 
000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 
 

27.20-2 

-  
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

60 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 
 

2.3a-c  
 
 
 
 

120 
 

80 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 
genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per 
timme eller mer än 175 200 ton råstål per  
kalenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 
000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i  80 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 
genom hammarsmide, om slagenergin per hammare 
är mer än 50 kilojoule och den använda  
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 
 

27.27-i1 
 
 
 

27.27-i2 
 
 
 
 

27.27-i3 
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30 
 
 
 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 
genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning av mer än 2 ton  
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per 
kalenderår. 
 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
zink per kalenderår. 
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27.27-i4 
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- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall 
med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 
råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 
000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 
råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 
m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 
råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 
m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton 
råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 
m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 - 40 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 
genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

-  
 
 
 

45 
 

30 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 
genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i 
 
 
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 

27.40-i3 
 

27-40-i4 
 

2.4  
 
 
 

40 
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15 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål 
per kalenderår där form- eller gjutsand används.  
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål 
per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 
 

27.50-2 
 
 

-  
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

20 
 
 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller 
stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår. 
 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål 
per kalenderår, eller 
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2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller 
stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår. 
 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål 
per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, 
zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 - 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 - T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår.  

15 kap 11 § 27.70-i 
 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
 

27.70-i3 
 
 

27.70-i4 
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A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska  
processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer 
än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska  
processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
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15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 
 

27.100-i1 
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27.100-i3 

 

2.5b  
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70 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera 
icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion  
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller 
mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 - 8 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera 
icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion  
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i1 

2.5b  
 
 
 
 
 

85 
75 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera 
icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion  
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

-  
 
 
 
 
 
 

35 
 

25 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier 
. 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27-120-4 

-  
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B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera 
icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra 
processer än de som anges i 11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 

-  
 
 
 
 
 

90 
50 

 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, 
zink, aluminium och magnesium, om produktionen är 
mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
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27.130-3 
 

27.130-4 
 

27.130-5 
27.130-6 

35 
 

25 
 

20 
15 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 - 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, 
zink, aluminium och magnesium, om produktionen är 
mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 - T U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, 
zink, aluminium och magnesium, om produktionen är 
högst 1 ton per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 
OCH  
FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

2.6  
 
 
 

45 
 

35 
 
 

20 
 
 

15 
 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

25 
 
 

15 
 
 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 
mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 
av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 
2 §. 
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28.25-1 
 

28.25-2 

8 
 

4 
 

- om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

25 
 

20 
 

15 
 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10  
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 
om verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall 
som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 - 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1  
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall 
som sker med vakuummetod eller om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4 §. 

- 28.4001 - T U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till högst 1  
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 
om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

-  
 
 
 
 
 

40 
 

25 
 

15 
 

10 
 

25 
 

15 
 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
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28.50-7 
 

28.50-8 

10 
 

8 
 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 - T C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 - T U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer 
än 50 ton metallgods per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.  

16 kap 9 § 28.90 - 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.  

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

8 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår 
eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av 
mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, 
eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än 
två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

- 28.9501  T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av 
följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är fordonstvätt eller  
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår 
eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av 
högst 50 kilogram per kalenderår, eller 



 

Sida 36 av 64 

 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 
per kalenderår. 

     ELEKTRISKA ARTIKLAR 

17 kap 1 § 31.10 - 120 A Anläggning för att tillverka batterier eller 
ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 - 55 B Anläggning för att tillverka batterier eller 
ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 - 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor 
som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 6.8 140 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom 
bränning eller grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 - 140 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 - 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 

     METALLBEARBETNING 

     Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 - 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 - T U Anläggning för tillverkning av högst 100 
fordonsmotorer per kalenderår 

18 kap 2 § 34.20 - 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

     Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 

-  
 
 
 
 
 
 

140 
 

100 
 
 

80 
 
 

40 
 
 

100 
 

60 
 
 

30 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 - 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
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1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 - T U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 

     Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 § 34.50 - 25 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller 
3. reparation av motordrivna luftfartyg. 

     Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än 100 000  
kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

50 
 

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i  
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till  
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare 
som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

12 
 
 
 
 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i  
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10 §. 
 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra 
stycket. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
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34.80-3 8 
 
 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter 

- 34.8001  T U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i  
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra 
stycket. 

     Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas 
vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 - 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, underhåll eller  
liknande åtgärd. 

     Skeppsvarv 

18 kap 10 § 35.20 - 8 C Skeppsvarv 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §     Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad  
med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även återanvändning 
av lösningsmedel som bränsle ingår men inte 
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 6,7 75 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, 
impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, 
föremål eller produkter, om förbrukningen av  
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per 
timme eller mer än  
200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 

39.15-2 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 

55 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning 
av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser 
och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter  
som har meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte 
sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 
 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
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39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 

39.15-7 

 
 
 

50 
 
 

65 
 
 

55 
 
 
 

65 
 
 
 

55 
 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel 
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan  
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) 
eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av  
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,  
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35  10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 

-  
 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas  
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39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

20 
 

20 
 

12 
 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 
ton halogenerade organiska lösningsmedel. 

- 39.5002 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 
2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 - 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 
500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5004 - T U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 
kg organiska lösningsmedel. 

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, 
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering  
av mer än 500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår 
och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,  
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,  
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av  
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet  
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,  
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori  
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1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om 
det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer 
än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om 
det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett  
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton 
men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 
2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton 
per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i 
anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men  
högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt 
punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000  
ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 
000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 
250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om 
det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men 
högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle 

20 kap 2 § 39.70 - 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, 
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om 
det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion 
eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,  
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”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”,  
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori  
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori  
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om 
det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

- 39.7001 - T U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, 
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om 
det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion 
eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,  
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik  
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,  
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori  
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
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kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori  
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om 
det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

- 39.8001 - T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.  

20 kap 4 § 39.90 - 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv 
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  

- 39.9001 - T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

21 kap 1 §     Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614). 

     Anaerob biologisk behandling 

21 kap 2 § 40.01 - 35 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling 
av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material 
producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel 
består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 - 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling 
av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material 
producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall 
och även om det material som inte är stallgödsel 
består av högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 1.4b 55 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 
bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.  

21 kap 5 § 40.15 - 35 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat 
sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka 
mer än 1 500 megawattimmar gas eller  
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.  

21 kap 6 § 40.20 - 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat 
sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka 
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högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt 
bränsle per kalenderår.  

     Förbränning 

21 kap 8 § 40.40-i 
 
 

40.40-i1 
 
 

40.40-i2 

1,1  
 
 

100 
 
 

40 

A Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt 
 
- Gastrubin 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

.  
 
 
 

65 
 

40 

B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 
megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 . 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 
50 megawatt.  

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 
 
 

40.60-3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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C Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om 
annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om 
inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som  
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt 
men högst 20 megawatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller  
fossil bränslegas. 

- 40.6001 - T U Anläggning för förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 - 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 20 megawatt. 
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     Vindkraft 

21 kap 13 § 40.90 - 8 B Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 150 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 150 meter och står tillsammans med ett annat 
sådant vindkraftverk, om verksamheten  
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 - 6 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans 
med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av minst sju  
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra 
vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 - 4 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter 
det att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

-  40.10001 - T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

     Värme- och kylanläggningar 

21 kap 16 § 40.110 - 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel 
av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten 
eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt 
av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

 40.11001 - T U Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel 
av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten 
eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt 
av högst 10 megawatt. 

21 kap 17 § 40.12 - 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer 
än 3 000 megawattimmar. 
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- 40.12001 - T U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde 
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av 
högst 3 000 megawattimmar. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 - T U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, 
eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 

- 41.9002 - T U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för 
mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 - T U Vattenverk för högst 5 000 personer 

     AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10 -  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från 
det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört  
genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt 
kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 

50.10-2 

-  
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

12 
 

C Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar 
per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
 
- Tvättning av 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

- 50.1001 - 6 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.  

- 50.1002 - 4 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 1250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.  

 50.1003 - T U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår,  
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, 
eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 
eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 
000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 - T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 
000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 - T U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle för försäljning.  

- 50.2003 - 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.  

- 50.2004 - T U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.  

- 50.2005 - T U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 
platser för motorfordon.  

     HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
Hamnar  

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

-  
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B 
 
 
 
 
 

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår. 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår. 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår. 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår. 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår. 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår. 

 63.1001 - 8 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 63.20 - 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §.  

- 63.2001 - 8 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag. 

- 63.2002 - 6 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, 
med uppläggning eller upptag. 

 63.2003 - T U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, 
med uppläggning eller upptag. 

 63.2004 - T U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning 
eller upptag.  

 63.2005 - T U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag. 

     Flygplatser  

24 kap 3 § 63.30 
 

-  
 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre 
än 1 200 meter. 
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Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 - 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur 
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre 
än 1 200 meter. 

- 63.4001 - 8 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur 
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare 
än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 - 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 - T U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 

     Annan trafikinfrastruktur 

- 63.10001 - 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 
en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10002 - 50 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 
en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 - 30 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 
en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 
fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 - T U Parkering. 

- 63.10101 - 75 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 - 30 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 - T U Övriga spåranläggningar. 

     LABORATORIER 

25 kap 1 § 73.10 - 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 - 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning 
med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 
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- 73.1002  T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 
golvyta som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 
000 kvadratmeter. 

- 73.1003  T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 
golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

     TANKRENGÖRING 

26 kap 1 § 74.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 
 
 

74.10-2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

15 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som i annan verksamhet än den egna används för 
förvaring eller transport av kemiska  
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,  
”giftig”,”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av  
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut  
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden  
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,  
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår 

26 kap 2 § 74.20  12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som används för förvaring eller för transport av 
kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

27 kap 1 § 85.10  25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.  

- 85.1001  12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
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27 kap 2 § 85.20  10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel.  

- 85.3001  T U Tandläkarmottagning.  

- 85.4001  T U Djursjukhus och liknande.  

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 § 90.10 
 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 

  
 
 
 
 

 80 
 

60 
 
 

40 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar 
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer. 
 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 100 000 personekvivalenter. 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 
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B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 
000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer. 

28 kap 3 §  90.15-i  60 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar 
som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen  
(2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

  
 
 
 
 

20 
 
 

15 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000  
personekvivalenter. 
 
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 500 personekvivalenter men mindre än 2000 
personekvivalenter.  
- Mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 200 personekvivalenter men mindre än 500 
personekvivalenter. 

- 90.2001  12 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 men högst 200  
personekvivalenter. 

- 90.2002  T U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.2003  T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm.  

     AVFALL  
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29 kap 1 §     Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta 
kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §     Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2020:614). 

29 kap 3 §     Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. 

29 kap 4 §     Med avfallsförbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om  
förbränning av avfall. 

     Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i 
 
 
 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

5.2b  
 
 
 
 

200 
 

140 
 

80 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton  
per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

5.2b  
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80 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2  
500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190  30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 
ton per dygn men högst 2 500 ton per  
kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191  30 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 
ton per dygn eller högst 2 500 ton per  
kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall.  

29 kap 10 § 90.201-i 5.2a 120 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
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29 kap 11 § 90.210-i 5.2a 80 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 5.2a 80 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i  45 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i  45 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 
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B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 
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B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 17 § 90.230  6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den 
tillförda mängden är högst 50 ton  
per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning som endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

- 90.23001  4 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

     Deponering  

29 kap 18 § 90.271 
 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

  
 
 
 
 
 

30 
 

15 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i 
större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i 
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281  6 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land 
längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 
massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001  T U Uppläggning av snö från gaturenhållning.  

29 kap 20 § 90.290-i 5,4 120 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

5,4  
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20 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men 
högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

  
 
 
 
 

40 
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B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 
21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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90.310-3 15 - Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 

90.320-i3 

5,4  
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A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 
10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår.  

29 kap 24 § 90.330-i 5,4 70 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen 
är tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 
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15 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341  6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall, fram till dess åtgärder inte längre  
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101  T U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt 
enligt 26 §.  

     Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen  
verksamhet 

29 kap 27 § 90.381  12 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår,  
eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §.  

29 kap 28 § 90.383  12 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391  8 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning.  

     Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161  15 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
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1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall 
är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per  
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 
eller 3 §.  

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 
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C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton 
per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 §y. 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001  T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 90.241-i 
 
 
 

90.241-i1 
90.241-i2 

6,5  
 
 
 

60 
30 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn 
eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251  30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat 
sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per 
dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.  

     Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 90.131 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
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- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141  T C Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

     Uppgrävda massor 

29 kap 36 § 90.361  20 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 
massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370  T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandlingen 
sker, om behandlingen pågår under högst en  
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 
21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

     Konvertering av smitförande avfall  

29 kap 38 § 90.382  T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

     Avvatning  

29 kap 39 § 90.375  15 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per 
kalenderår. 

     Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

  
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

40 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

  
 
 
 
 
 
 

20 
 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
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- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton 
avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamå 

29 kap 42 § 90.70 
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B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton 
per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80  12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

- 90.8001  T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
högst 1 000 ton per kalenderår.  

     Elavfall 

29 kap 44 § 90.90  12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 
behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare  
behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja.  

     Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 90.119 
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90.119-2 
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B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120  12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt 
inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns 
av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

     Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 90.29  T C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning.  

     Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 90.30 
 
 

  
 
 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
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1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra 
fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra 
fall. 

29 kap 49 § 90.40  12 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet 
ska användas för  
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-
farligt avfall i andra  
fall. 

- 90.4001  T U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 
ton. 

 90.4002  T U Återvinningsplatser för producentavfall 
(förpackningar) avsedda för allmänheten. 

29 kap 50 § 90.50 
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B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 
50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
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- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, 
eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 90.60  6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av 
olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs 
av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs 
av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

 90.6001  T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden  
avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

     Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar. 

29 kap 52 § 90.454-i 5,6 120 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.  

29 kap 53 § 90.455  120 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 
tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457  65 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.  

29 kap 55 § 90.458  80 B Underjordsförvara icke-farligt avfall. 

     Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

29 kap 56 § 90.408-i  40 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling 
som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om 
mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

     Fartygsåtervinning 

29 kap 57 § 90.451  180 A  Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 
omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning 
av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den  
ursprungliga lydelsen. 
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     Radioaktivt avfall 

29 kap 58 § 90.460  100 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 
radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 § 90.470  100 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera 
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt 
avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte 
är tillståndspliktig enligt 58 §. 
 

     Lagring och avskiljning av koldioxid 

29 kap 60 § 90.480  225 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 
mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer 
än 100 000 ton.  

29 kap 61 § 90.485  130 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 
mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 
100 000 ton. 

29 kap 62 § 90.500-i  130 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 §  
industriutsläppsförordningen (2013:250).  

29 kap 63 § 90.510  130 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 §.  

29 kap 64 § 90.520  12 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid.  

     Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.406-i-1 
90.406-i-2 

5.3av, 
5.3bi-iv 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn 
eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i-1 
 

5.3ai-iv 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 
ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska.  

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 

5.1a-k  
 
 
 
 
 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn 
eller mer än 2 500 ton per kalenderår och  
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
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3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom 
metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att 
minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för 
återanvändning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet  
behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
eller innan behandling av avfall enligt  
någon av de andra punkterna i denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410  100 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430  6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 

  
 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
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 Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10  15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 
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C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 
skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001  T U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per 
kalenderår. 

30 kap 3 § 92.30  12 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon.  

- 92.10001  8 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

- 92.10002  4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 92.10003  T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

     TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10  10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 
kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 
§. 
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- 93.1001  8 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om 
utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt  
enligt 90.10. 

- 93.1002  T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

     BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20  12 B Krematorium 

     ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

     Lackering m.m 

- 100.1001  12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer 
än 10 ton pulver per kalenderår 

- 100.1002  6 U Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 
10 ton pulver per kalenderår 

     Hantering av brom- eller fluorkarboner 

- 101.1001  12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1002  6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 
fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1003  2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004  15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005  6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.  

- 101.1006  T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år. 

     HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
Utbildningsverksamhet och liknande 

- 200.10-2  4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 
elever.  

 200.10-3  4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 
elever. 

 200.10-4  4 C Internationell skola. 

- 200.10-5  3 C Grundskola, förskoleklass, grundsärskola, specialskola, 
sameskola. 

- 200.10-6  3 C Förskola 

- 200.10-7  2 C Öppen förskola 

- 200.10-8  T U Familjedaghem. 

     Skönhetsvård och liknande  

- 200.30-1  T U Solarium. 

- 200.30-2  T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

- 200.30-3  T U Frisersalong. 

     Samlingslokaler och liknande 

- 200.20-1  2 C Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet 
och högskolor. 

- 200.20-2  2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

 200.20-3  T U Fritidsgård och liknande 

     Vård och hälsa 

- 200.40-1  T U Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 
boende. 

- 200.40-2  T C Fotvård. 
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- 200.40-3   
 
 

3 
2 

C Tatuering, akupunktur, piercing eller andra stickande 
och skärande  
behandlingar. 
- Tatuering 
- Akupunkter, piercing 

- 200.40-4  T U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 

- 200.40-5  T U Övriga alternativa behandlingar.  

     Idrott och liknande 

- 200.50-1  T U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2  6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor 

- 200.50-3  T U Strandbad. 

     Boende 

- 200.60-1  T U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-2  T U Bostäder med mer än 200 lägenheter men högst 500 
lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-3  T U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 
lägenheter inom samma bostadsområde. 

 200.60-4  T U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-5  T U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård, 
camping/stuganläggning, bed & breakfast och  
övrigt tillfälligt boende. 

     Förvaring av djur 

- 200.70-1  T U Lokaler av förvaring av djur  

 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Sulejman Ovčina, Miljöchef  
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Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt 
miljöbalken samt marknadskontroll 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. I förslaget används samma riskklassning som 
Söderåsens miljöförbund har använt. För lönekostnaden har en schablon 
använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses 
över i samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt miljöbalk (1998:808) och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 
samt marknadskontroll 

Förslag till taxebilaga 1 Fast prövningsavgift 

Förslag till taxebilaga 2 Riskklassning 

Förslag till taxebilaga 3 Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och  

hälsoskyddsverksamheter 

Nuvarande taxa enligt miljöbalken, Söderåsens miljöförbund 
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Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken och EU:s regelverk 
kring marknadskontroll. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt 
marknadskontrollförordningen, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa båda taxor läggs ihop i en 
gemensam taxa. 

Taxans struktur utgår från verksamhetsbeskrivningar och koder i 
miljöprövningsförordningen, samt Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) avgiftsklassificering från 2017.  

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Fast prövningsavgift (Taxebilaga 1)  

Förvaltningen föreslår att vissa prövningar får en fast avgift, det vill säga ett 
fast antal timmar. Dessa timmar är ett medelvärde av vad en sådan 
prövning tar i tid. Syftet är att underlätta handläggningen och att göra det 
tydligt för den som söker vad kostnaden kommer att bli. 

Riskklassning (Taxebilaga 2) 

Taxebilaga 2 visar hur riskklassningen av verksamheter går till. Alla 
verksamheter placeras först in i en avgiftsklass beroende på bransch, 
inriktning och omfattning (se taxebilaga 3). Därefter görs en riskbedömning 
utifrån bestämda riskfaktorer så som exempelvis förorenad mark eller 
närhet till bostäder. 

Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 
(Taxebilaga 3)  

I taxebilaga 3 finns en tabell med alla typer av verksamheter enligt 
miljöbalken och deras avgiftsklasser och prövningsnivåer. Denna tabell 
utgör en grund för beräkningen av tillsynsavgiften. 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalk 
(1998:808) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023  

 

Sulejman Ovcina   Anneli Gille 
Miljöchef    Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 









 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 13 Dnr 2022-00543  

Förslag till val av bygg- och miljönämnd (8 ledamöter 
och 4 ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-
12-31 

     
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Kalle Holm (SD), ordförande 
Thomas Olsén (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Patric Fors (M). 1:e vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
Kai Christiansen (S), 2:e vice ordförande 
Nils-Erik Sandberg (S) 
Bertil Johansson (S) 
 
 
Ersättare 
Linus Sjödin (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
René Jensen (S) 
Kerstin Persson (C)     
 

 

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

 

§ 142 Dnr 2022-00528  

Förändring av antalet lekmannarevisorer  

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem revisorer. Förslaget 
grundas i att det enligt kommunallagen bedöms vara tillräckligt med fem 
förtroendevalda revisorer i en kommun. Förändringen kräver en revidering 
av revisionens reglemente och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Förslag på reviderat reglemente för revisionen 2022-11-11 
  

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem. Förslaget grundas i att 
det bedöms vara tillräckligt med fem förtroendevalda revisorer i kommunen. 
Det nyvalda fullmäktige ska enligt 12 kap. 4 § kommunallagen välja 
revisorer för granskning av verksamheten under dy fyra följande åren. Enligt 
12 kap. 5 § kommunallagen ska minst fem revisorer väljas för en samlad 
revision av hela verksamheten.  

Förslaget att förändra antalet revisorer kräver en revidering av revisionens 
reglemente. 

I reglementets nuvarande lydelse om revisionernas antal och organisation 
framgår följande. 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen i 3 § i reglementet: 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 



 

Kommunstyrelsen 
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uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
revisionens reglemente på sätt att § 3, från och med den 1 januari 2023, får 
ny lydelse om fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 
en mandatperiod. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med sex revisorer ska kvarstå. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ändra revisionens reglemente på sätt att § 3, 
från och med den 1 januari 2023, får ny lydelse om fem revisorer som efter 
allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

   

Reservation 

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

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 208 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med sex revisorer ska kvarstå. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra revisionens 
reglemente på sätt att § 3, från och med den 1 januari 2023, får ny lydelse 
om fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. 

   
 

Reservation 

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

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 
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Förändring av antalet lekmannarevisorer  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem revisorer. Förslaget 
grundas i att det enligt kommunallagen bedöms vara tillräckligt med fem 
förtroendevalda revisorer i en kommun. Förändringen kräver en revidering 
av revisionens reglemente och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-11-11 
Förslag på reviderat reglemente för revisionen 2022-11-11 
  

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet lekmannarevisorer från sex revisorer till fem. Förslaget grundas i att 
det bedöms vara tillräckligt med fem förtroendevalda revisorer i kommunen. 
Det nyvalda fullmäktige ska enligt 12 kap. 4 § kommunallagen välja 
revisorer för granskning av verksamheten under dy fyra följande åren. Enligt 
12 kap. 5 § kommunallagen ska minst fem revisorer väljas för en samlad 
revision av hela verksamheten.  

Förslaget att förändra antalet revisorer kräver en revidering av revisionens 
reglemente. 

I reglementets nuvarande lydelse om revisionernas antal och organisation 
framgår följande. 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen i 3 § i reglementet: 

§ 3 Antal revisorer  
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra 
revisionens reglemente på sätt att § 3, från och med den 1 januari 2023, får 
ny lydelse om fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 
en mandatperiod. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 
Diariet 
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   Antaget av kommunfullmäktige 2018-01-25, § 6 

      Reviderade av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 8 

      Reviderade av kommunfullmäktige 2022-09-26, § 116 

 

Reglemente revisionen 

§ 1 Revisionens roll 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 

demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 

fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i 

och kontrollen av all verksamhet som Bjuvs kommun ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och 

förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 

insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om verksamheten följer fullmäktiges 

beslut och om verksamheten uppnår målen inom de ekonomiska ramarna. En väsentlig uppgift är att 

främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Den kommunala revisionens uppgifter skall 

inte förväxlas med ansvaret att utföra löpande internrevision av verksamheter utförd av ansvariga 

nämnder, styrelser etc.  

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 

och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisionens formella reglering 

§ 2 God revisionssed 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade 

ägardirektiv för kommunala företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 

12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 

lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt 

vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, 

förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och 

bedömning i kommunen och dess kommunala företag samt stiftelser etc. Revisionsarbetet i kommunen 

ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God 

revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Regioner). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv kan förekomma gäller också regelverket för 

beslutsfattande mm i kommunallagen. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om 

offentlig upphandling m fl. Likaså har de att ta del av kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.  
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Revisorernas antal och organisation 

§ 3 Antal revisorer 

Kommunen har sex fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige 

fyllnadsval så snart som möjligt.  

§ 4 Arbetssätt 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget dock agerar varje revisor självständigt 

enligt kommunallagen. 

§ 5 Lekmannarevision 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens 

aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser eller andra uppdrag i det antal som 

fastställs för varje verksamhet. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande 

Fullmäktige utser en sammankallande. Revisionen utser en ordförande och en vice ordförande. 

Ordförande ska företräda ett av oppositionspartierna i fullmäktige.  

§ 7 Uppdraget 

Fullmäktige väljer revisorer för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte 

året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 

revisionsberättelse. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 

fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 

inledas med dubbla grupper revisorer. 

 

Revisorernas uppgifter 

§ 8 Stiftelser 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade stiftelser. 

§ 9 Revisorernas rätt att yttra sig 

I ärenden i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar och andra verksamheter, som avser 

och berör revision, har revisorerna och vid behov sakkunnig rätt att yttra sig. 

§ 10 Revisorer till kommunens bolag 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till kommunens 

bolag. 
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Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 11 Revisionens budget 

Kommunfullmäktiges presidium utgör en särskild beredning för revisorernas budget. 

§ 12 Kostnad för revision av bolag och stiftelser 
Respektive bolag och stiftelser svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt sakkunniga 

biträden. 

§ 13 Jäv 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 

gäller för en kommunal nämnd. 

§ 14 Revisorernas räkenskaper 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas och bedöms av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 15 Anlitande av sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar självständigt sakkunniga till sin granskning i den omfattning 

som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisorerna och lekmannarevisorerna 

beslutar självständigt om upphandling. 

§ 16 Sakkunniga biträdens ansvar 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer 

§ 17 Kallelse till möten 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet. Revisorerna äger rätt att kalla 

förtroendevalda, tjänstemän och andra experter till dessa sammankomster. 

§ 18 Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Sammankallande/ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 19 Protokoll 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan 
revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. När protokollet är 
justerat ska det senast inom en vecka från justeringsdatum delges kommunfullmäktiges presidium.  
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§ 20 Skrivelser 

En skrivelse i revisionens namn fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska 
godkännas av ordförande och av vice ordförande. 
 
 

Revisorernas rapportering 

§ 21 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer förutsatt att 

revisionen fått nödvändig tid för beredning. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.  

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 

bestämmer. 

§ 22 Utlåtande om delårsrapport 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast två veckor efter det att 
kommunstyrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat om att överlämna den till revisorerna för 
granskning. 
 

§ 23 Löpande redovisning av granskningar  

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter 

samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige så snart en granskning är avslutad. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. 

I revisorernas redogörelse förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 

revisionsberättelsen 

 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 24 Överläggningar 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, normalt tre gånger per år. I 

samband med varje överläggning överlämnar revisorerna en presentation av de frågor som revisorerna 

har behandlat. 

§ 25 Revisionen och fullmäktiges sammanträden 

Revisionen ska vara representerad genom närvaro vid fullmäktiges sammanträden efter initiativ från 

fullmäktiges presidium eller revisionen. 

§ 26 Initiering av ärenden i fullmäktige 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 

de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, 

så snart som möjligt, efter att beredning skett. 

§ 27 Initiering av ärenden i nämnder 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de 

bedömer att så behövs. Nämndens/styrelsens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling så snart som möjligt.  
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§ 28 Revisorernas rapportering  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om brott av 

förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om 

nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. 

 

Revisorernas arkiv 

§ 29 Arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelser i arkivlag och i av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 

§ 30 Giltighet  

Reglementet gäller från 2019-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 143 Dnr 2022-00526  

Förslag på minskning av antalet suppleanter i styrelsen 
samt antalet lekmannarevisorer i AB Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder 
Förslag på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2022-11-11 

  

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  
 

Styrelsen 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fem och högst åtta suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fyra och högst åtta suppleanter. […] 

 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst sex 
lekmannarevisorer. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa är 
gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 
januari 2023. 

 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med fem suppleanter och sex 
revisorer ska kvarstå. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag på reviderad bolagsordning för 
AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 januari 2023. 

   

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder 
Förslag på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2022-11-11 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att nuvarande lydelse med fem suppleanter och sex 
revisorer ska kvarstå. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag på 
reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 januari 
2023. 

   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

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

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare  
klas.nilsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-11 
Referens 

KS 2022-00526 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Förslag på minskning av antalet suppleanter i styrelsen 
samt antalet lekmannarevisorer i AB Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder 
Förslag på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2022-11-11 

  

 

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att minska 
antalet suppleanter i AB Bjuvsbostäders styrelse från fem till fyra samt att 
minska antalet lekmannarevisorer från sex till fem. 

Förslaget grundas i att det bedöms vara tillräckligt med fyra suppleanter i 
styrelsen och fem lekmannarevisorer i bolaget.  

Förändringen kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  
 

Styrelsen 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fem och högst åtta suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt lägst 
fyra och högst åtta suppleanter. […] 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-11 
 

KS 2022-00526 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst sex 
lekmannarevisorer. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa är 
gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, att träda i kraft den 1 
januari 2023. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör 

 
 

Beslutet ska skickas till 
AB Bjuvsbostäder 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

BOLAGSORDNING FÖR AB BJUVSBOSTÄDER 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 32 
 
§ I Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Bjuvsbostäder 
 
§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuvs kommun, Skåne Län. 
 
§ 3 Verksamhets- Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i allmännyttigt syfte  
 föremål i Bjuvs kommun, förvärva, äga, bebygga, sälja och förvalta 

fastigheter och upplåta dessa med hyresrätt för bostäder och 
lokaler, med därtill hörande kollektiva anordningar. Lokalerna ska 
utgöra en mindre del av fastigheterna och ska ha ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten eller användas för 
kommunal verksamhet.  

 
                           § 4 Ändamålet  Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Bjuvs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. 

   
  Vid bolagets eventuella likvidation ska behållna tillgångar 
  tillfalla ägaren. 
 
§ 5 Fullmäktiges  Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
 rätt att ta ställ- möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
 ning som är av principiell betydelse, eller annars av större vikt, 
  fattas. 

     
§ 6 Aktiekapital  Aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner 
  (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor. 
 
§ 7 Antalet aktier  I bolaget skall finnas lägst 5.000 aktier och högst 20.000 aktier. 
 
§ 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt 

lägst fem och högst åtta suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun-
fullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter och suppleanter 
under mandatperioden när uppdraget upphör i förtid. Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
      
§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 
  samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 

 av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Utsedd revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 

 
  Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
  ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolags- 
  lagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmanna- För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
 revisorer kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst 
   sex lekmannarevisorer. 
 

                  § 11   Kallelse          Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. 

      
§ 12 Ärenden på På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma 
 ordinarie bo-  till behandling. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller 
 lagsstämma  den styrelsen utser. 
  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän  
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och 

lekmannarevisorerna med suppleanter 
10. Val av revisor och revisorsuppleant 
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och 

lekmannarevisorer med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
Punkt 11 anmäls det år som följer efter val till kommunfullmäktige. 

 
§ 13 Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 



 

 

 

 

 

 

 
 
§ 14 Firmateckning  Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 

verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 
§ 15 Inspektions-   Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun äger rätt att ta del av bolagets  
  rätt  handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 
§ 16 Ändring av  Denna bolagsordning får så länge Bjuvs kommun innehar aktier i 

bolagsordning  bolaget ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs
 kommun 

__________________________________ 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Bolagsordning för 
AB Bjuvsbostäder 

 
 

 
 
 
  

Dokumenttyp Bolagsordning Revideringsintervall Vid behov 

Version  Giltigt från och med 2021-04-26 

Dokumentägare Kommunfullmäktige Beslutat/antaget datum 2021-04-26 

Dokumentansvarig Ekonomichef Beslutat/antaget av Kommunfullmäktige 

Gäller för AB Bjuvsbostäder Reviderat datum 202x-xx-xx 



 
 

 
 

1 
 

Bolagsordning för AB Bjuvsbostäder 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 32  

Reviderad av kommunfullmäktige 2022-12-12, § xx  

§ 1 Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

   

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuvs kommun, Skåne Län län.  

   

§ 3 Verksamhets-
föremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i allmännyttigt syfte i 
Bjuvs kommun, förvärva, äga, bebygga, sälja och förvalta 
fastigheter och upplåta dessa med hyresrätt för bostäder och 
lokaler, med därtill hörande kollektiva anordningar. Lokalerna ska 
utgöra en mindre del av fastigheterna och ska ha ett tydligt 
samband med den övriga verksamheten eller användas för 
kommunal verksamhet. 

   

§ 4 Ändamålet Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Bjuvs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  

Vid bolagets eventuella likvidation ska behållna tillgångar tillfalla 
ägaren.  

   

§ 5 Fullmäktiges 
rätt att ta 
ställning 

Bolaget skall ska bereda kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse, eller annars av större vikt, fattas.  

   

§ 6 Aktiekapital Aktiekapital skall ska utgöra lägst fem miljoner 
(5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor. 

   

§ 7 Antalet aktier I bolaget skall ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

   

§ 8 Styrelsen Styrelsen skall ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter 
samt lägst fem fyra och högst åtta suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun- 
fullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter och suppleanter 
under mandatperioden när uppdraget upphör i förtid. Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

   

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman en revisor med en suppleant. Utsedd revisor och 
suppleant ska vara auktoriserade revisorer.  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

   



 
 

 
 

2 
 

§ 10 Lekmanna-
revisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst sex 
fem lekmannarevisorer. 

   

§ 11 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. 

   

§ 12 Ärenden på 
ordinarie 
bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall ska följande ärenden förekomma 
till behandling. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den 
styrelsen utser.  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän justerare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 

8. Beslut om  
a) fastställande av resultat- och balansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn 

och lekmannarevisorerna med suppleanter  
10. Val av revisor och revisorsuppleant  
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och 

lekmannarevisorer med suppleanter  
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

Punkt 11 anmäls det år som följer efter val till kommunfullmäktige.  

   

§ 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall ska vara kalenderår. 

   

§ 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

   

§ 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

   

§ 16 Ändring av 
bolagsordning 

Denna bolagsordning får så länge Bjuvs kommun innehar aktier i 
bolaget ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs 
kommun. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 144 Dnr 2022-00527  

Förslag på utökning av antalet styrelseledamöter, 
suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i Bjuv 
AB 

Sammanfattning 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
utökas från 1 till 5 samtidigt som bestämmelsen att kommunfullmäktige ska 
utse 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter, 
suppleanter och lekmannarevisorer skulle medföra att ledningen och 
granskningen av bolagets verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 
Nu gällande bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2021-12-13 
Förslag på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2022-11-11 

  

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
öka från 1 till 5 samtidigt som 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas 
bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter och 
revisorer skulle medföra att ledningen och granskningen av bolagets 
verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Styrelsen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt högst 4 
suppleanter […] 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa 
ändringsförslag är gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 
januari 2023.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på högst 6 suppleanter samt minst 1 och högst 6 
lekmannarevisorer. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag på reviderad bolagsordning för 
Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 januari 2023.   

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 210 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på högst 6 suppleanter samt minst 1 och högst 6 
lekmannarevisorer. 

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

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (4) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag på 
reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 januari 
2023.   

 

Reservation 

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

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare  
klas.nilsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
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Referens 
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Förslag på utökning av antalet styrelseledamöter, 
suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i Bjuv 
AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
utökas från 1 till 5 samtidigt som bestämmelsen att kommunfullmäktige ska 
utse 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter, 
suppleanter och lekmannarevisorer skulle medföra att ledningen och 
granskningen av bolagets verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-11-11 

Nu gällande bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2021-12-13 

Förslag på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, 2022-11-11 

  

 

Ärendet 

Det finns förslag från den politiska majoriteten i kommunen om att utöka 
antalet styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer i Omsorg i 
Bjuv AB. Antalet styrelseledamöter föreslås utökas från 5 till 6; antalet 
suppleanter föreslås utökas från 3 till 4; antalet lekmannarevisorer föreslås 
öka från 1 till 5 samtidigt som 1 suppleant för lekmannarevisorn föreslås tas 
bort. 

Förslaget grundas i bedömningen att justeringen av antal ledamöter och 
revisorer skulle medföra att ledningen och granskningen av bolagets 
verksamhet blir mer ändamålsenlig och robust.  

Förändringarna kräver en revidering av bolagets bolagsordning.  

Styrelsen 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om styrelsens sammansättning 
framgår följande: 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-11 
 

KS 2022-00527 
Sida 

2(2) 
 

 

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. […] 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt högst 4 
suppleanter […] 

Lekmannarevisorer 

I bolagsordningens nuvarande lydelse om lekmannarevisorernas antal 

framgår följande: 

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 

I linje med förslaget föreslås följande förändringar och ordalydelse (markerat 
i gult) ersätta den nuvarande lydelsen: 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

 

I samband med revideringen föreslås även några små redaktionella 
ändringar som inte påverkar bolagsordningens innehåll. Dessa 
ändringsförslag är gulmarkerade i bifogat underlag. 

Reviderad bolagsordning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB, att gälla från den 1 
januari 2023.   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Omsorg i Bjuv AB 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Diariet 
 



Bolagsordning  
Omsorg i Bjuv AB 

Org nr 559254-4448 
§ 1  Firma  

Bolagets firma är Omsorg i Bjuv AB.  

 

§2  Säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuv.  

 

§3  Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget, som är ett helägt kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att bedriva 
äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill 
kompletterande verksamhet.  

Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag det får av sin ägare.  

 

§4  Ändamålet med bolagets verksamhet  

4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade  

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga 
principerna i kommunallagen och till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området, erbjuda invånarna i Bjuvs 
kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.  

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget 
får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen.  

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna 
samt med kommunallagen i övrigt.  

 

§5  Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

 

§6  Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.  

 

§7  Antal aktier  

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  

 

§8  Styrelse  

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Suppleant kallas till 
möten och har närvarorätt respektive yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är 



beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal gäller den mening ordföranden företräder.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken 
ledamoten är vald.  

 

§9  Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor får även ett 
registrerat revisionsbolag utses.  

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

§10  Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  

 

§11  Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse, per post eller e-post, till bolagsstämman ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före bolagsstämman.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara på bolagsstämma. Anmälan om 
deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på 
stämman ska ställas.  

 

§12  Ärenden på bolagsstämma  

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.  

1)  Stämmans öppnande  
2)  Val av ordförande till stämman  
3)  Upprättande och godkännande av röstlängd  
4)  Val av en eller två justerare  
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
6)  Godkännande av dagordning  
7)  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

  granskningsrapport  
8)  Beslut om;  

a)  fastställelse av resultat- och balansräkning  
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9)  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
10)  Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)  
11)  Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och 
       vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne (i förekommande  



fall) 
12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  

 

§13  Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

 

§14  Firmateckning  

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna 
dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen.  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

 

§15  Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera 
sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.		

 

§ 16  Offentlighetsprincipen  

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet, enligt Offentlighet- och sekretesslagen.  

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på styrelsens ordförande eller enligt 
dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för 
överprövning.  

 

§17  Likvidation  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bjuvs kommun.  

 

§18  Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun.  

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 
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Bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 

Reviderad av kommunfullmäktige 2021-12-13, § 183  

Reviderad av kommunfullmäktige 202x-xx-xx, § xx  

§ 1 Firma Bolagets firma är Omsorg i Bjuv AB. 

   

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuv. 

   

§ 3 Föremålet för 
bolagets 
verksamhet 

Bolaget, som är ett helägt kommunalt bolag, har till föremål för sin 
verksamhet att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och 
service till personer med funktionsnedsättning, och därtill 
kompletterande verksamhet. 

Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra 
de uppdrag det får av sin ägare. 

   

§ 4 Ändamålet 
med bolagets 
verksamhet 

4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att, med 
iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 
och till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området, 
erbjuda invånarna i Bjuvs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och 
stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt 
invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget får i den omfattning som 
medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala 
lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt med 
kommunallagen i övrigt. 

   

§ 5 Fullmäktiges 
rätt att ta 
ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

   

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 
000 kronor. 

   

§ 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

   

§ 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 6 ledamöter samt högst 
3 4 suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt 
respektive yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet 
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röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller den mening ordföranden företräder. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för 
återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald. 

   

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser 
bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor får även 
ett registrerat revisionsbolag utses. 

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. 

   

§ 10 Lekmanna-
revisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant minst en och högst fem lekmannarevisorer. 

   

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse, per post eller e-post, till bolagsstämman ska utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara på 
bolagsstämma. Anmälan om deltagande ska ske senast en vecka 
före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på 
stämman ska ställas. 

   

§ 12 Ärenden på 
bolagsstämma 

På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till 
behandling. 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande till stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justerare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 

8. Beslut om; 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 

lekmannarevisorn lekmannarevisorerna med suppleanter  
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10. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt 
revisionsbolag (i förekommande fall)  

11. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter och 
ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne 
lekmannarevisorer (i förekommande fall) 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

   

§ 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

   

§ 14 Firmateckning Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören 
alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes 
uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

   

§ 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

   

§ 16 Offentlighets-
principen 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt 
de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet, enligt 
offentlighet- och sekretesslagen. 

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på 
styrelsens ordförande eller enligt dennes bestämmande. På 
sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för 
överprövning. 

   

§ 17 Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bjuvs 
kommun. 

   

§ 18 Ändring av 
bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. 
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§ 145 Dnr 2022-00536  

Förändring av nämndorganisationen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Nu föreslås att nämndorganisationen ska förändras 
genom att en socialnämnd och en utbildningsnämnd inrättas.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28, § 44  
Förslag på reglemente Socialnämnden 
Förslag på reglemente Utbildningsnämnden 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Den politiska nämndorganisationen förändrades inte i 
samband med beslutet.  

I januari 2023 inleds en ny mandatperiod och den styrande majoriteten 
anser att nämndorganisationen ska förändras och följa den 
organisationsstruktur som gäller för förvaltningarna. Syftet är att tydliggöra 
det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamhet respektive 
utbildningsförvaltningens verksamhet och förenkla samverkan mellan 
nämnd och förvaltning.  

Förslaget innebär att Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden, 
Utskottet för arbete och tillväxts ansvarsområden gällande socialtjänst samt 
de delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden som rör 
socialtjänst överförs till en socialnämnd som föreslås inrättas från och med 
den 1 januari 2023. Förslaget innebär vidare att de delar av Utskottet för 
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Arbete och tillväxt ansvarsområde som gäller arbetsmarknad samt 
resterande delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 
överförs till en utbildningsnämnd som föreslås inrättas den 1 januari 2023. 
Konkret innebär förändringen att Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden och Utskottet för Arbete och tillväxt avvecklas och 
ersätts med en Socialnämnd och en Utbildningsnämnd.  

Socialnämnden behöver ha ett socialutskott för att kunna fatta beslut på 
delegation i individärenden inom socialtjänsten, vilket anges i förslaget till 
reglemente. Som framgår av förslag till reglemente för Utbildningsnämnden 
föreslås nämnden ha arbetsutskott som beredningsorgan.    

För ordförande i respektive nämnd föreslås att uppdraget ska fullgöras på 
en betydande del av heltid och vara arvoderade på 40 procent. 
Ordförandeskapet i Socialnämnden innebär inte per automatik något 
ordförandeskap i Omsorg i Bjuv AB, utan det föreslås vara skilda uppdrag, 
vilket regleras i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

För de två nya nämnderna har förslag på reglementen tagits fram. 
Förslagen följer den struktur som gäller för reglementen i Bjuvs kommun 
och där framgår respektive nämnds ansvarsområden enligt lag och vilka 
uppgifter som fullmäktige delegerar till nämnderna. Kommunstyrelsens 
reglemente påverkas av de nya nämndernas reglementen och måste därför 
skyndsamt ses över så att innehållet anpassas. 

 

Information om ytterligare förändring av nämndorganisationen   

Förutom ovanstående förändring föreslås ytterligare en förändring av 
nämndorganisationen i fullmäktiges ärende 2022-00522. Som en följd av 
fullmäktiges tidigare beslut den 25 april 2022 § 50 om att Bjuvs kommun ska 
lämna Söderåsens miljöförbund föreslås att nuvarande Byggnadsnämnden 
ska få ett utökat uppdrag. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden och ska enligt förslaget till nytt reglemente bl.a. ha ansvaret 
för tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. 

 

Information om antal ledamöter i andra nämnder  

Enligt 5 kap. 30 § kommunallagen får de år val av fullmäktige har hållits i 
hela landet nyvalda fullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter eller 
ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Den politiska majoriteten 
kommer därför att föreslå fullmäktige följande antal ledamöter respektive 
ersättare i samband med att val till nämnderna görs:  

Kommunstyrelsen 13 ledamöter, 7 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Valnämnden 6 ledamöter, 6 ersättare 
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på följande sammansättning: 

Kommunstyrelsen 13 ledamöter och13 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Socialnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Utbildningsnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins 
yrkande. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
ordförandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

 

Reservation 

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

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 211 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar på följande sammansättning: 

Kommunstyrelsen 13 ledamöter och13 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter och 8 ersättare 

Socialnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Utbildningsnämnden 10 ledamöter och 10 ersättare 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S), och Nils Nilsson (C) 
och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) yrkande. 
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Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD), Christel Hedlund (SD), Kenneth 
Bolinder (SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

 

Reservation 

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

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 
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Förändring av nämndorganisationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Nu föreslås att nämndorganisationen ska förändras 
genom att en socialnämnd och en utbildningsnämnd inrättas.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28, § 44  
Förslag på reglemente Socialnämnden 
Förslag på reglemente Utbildningsnämnden 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 28 mars 2022, § 44, att 
göra en förändring av förvaltningsorganisationen i syfte att skapa en samlad 
socialtjänst. Beslutet innebär att det från och med den 1 maj 2022 finns en 
socialförvaltning och en utbildningsförvaltning i kommunen och att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Den politiska nämndorganisationen förändrades inte i 
samband med beslutet.  

I januari 2023 inleds en ny mandatperiod och den styrande majoriteten 
anser att nämndorganisationen ska förändras och följa den 
organisationsstruktur som gäller för förvaltningarna. Syftet är att tydliggöra 
det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamhet respektive 
utbildningsförvaltningens verksamhet och förenkla samverkan mellan 
nämnd och förvaltning.  

Förslaget innebär att Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden, 
Utskottet för arbete och tillväxts ansvarsområden gällande socialtjänst samt 
de delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden som rör 
socialtjänst överförs till en socialnämnd som föreslås inrättas från och med 
den 1 januari 2023. Förslaget innebär vidare att de delar av Utskottet för 
Arbete och tillväxt ansvarsområde som gäller arbetsmarknad samt 
resterande delar av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 
överförs till en utbildningsnämnd som föreslås inrättas den 1 januari 2023. 
Konkret innebär förändringen att Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden och Utskottet för Arbete och tillväxt avvecklas och 
ersätts med en Socialnämnd och en Utbildningsnämnd.  
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Socialnämnden behöver ha ett socialutskott för att kunna fatta beslut på 
delegation i individärenden inom socialtjänsten, vilket anges i förslaget till 
reglemente. Som framgår av förslag till reglemente för Utbildningsnämnden 
föreslås nämnden ha arbetsutskott som beredningsorgan.    

För ordförande i respektive nämnd föreslås att uppdraget ska fullgöras på 
en betydande del av heltid och vara arvoderade på 40 procent. 
Ordförandeskapet i Socialnämnden innebär inte per automatik något 
ordförandeskap i Omsorg i Bjuv AB, utan det föreslås vara skilda uppdrag, 
vilket regleras i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

För de två nya nämnderna har förslag på reglementen tagits fram. 
Förslagen följer den struktur som gäller för reglementen i Bjuvs kommun 
och där framgår respektive nämnds ansvarsområden enligt lag och vilka 
uppgifter som fullmäktige delegerar till nämnderna. Kommunstyrelsens 
reglemente påverkas av de nya nämndernas reglementen och måste därför 
skyndsamt ses över så att innehållet anpassas. 

 

Information om ytterligare förändring av nämndorganisationen   

Förutom ovanstående förändring föreslås ytterligare en förändring av 
nämndorganisationen i fullmäktiges ärende 2022-00522. Som en följd av 
fullmäktiges tidigare beslut den 25 april 2022 § 50 om att Bjuvs kommun ska 
lämna Söderåsens miljöförbund föreslås att nuvarande Byggnadsnämnden 
ska få ett utökat uppdrag. Nämnden föreslås byta namn till Bygg- och 
miljönämnden och ska enligt förslaget till nytt reglemente bl.a. ha ansvaret 
för tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. 

 

Information om antal ledamöter i andra nämnder  

Enligt 5 kap. 30 § kommunallagen får de år val av fullmäktige har hållits i 
hela landet nyvalda fullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter eller 
ersättare i en nämnd utan föregående beredning. Den politiska majoriteten 
kommer därför att föreslå fullmäktige följande antal ledamöter respektive 
ersättare i samband med att val till nämnderna görs:  

Kommunstyrelsen 13 ledamöter, 7 ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Bygg- och miljönämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Tekniska nämnden 8 ledamöter, 4 ersättare 

Valnämnden 6 ledamöter, 6 ersättare 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

 Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att från och med 2023-01-01 inrätta en socialnämnd och en 
utbildningsnämnd och att dessa två nämnder ersätter Vård- och 
omsorgsnämnden, utskottet för Arbete och tillväxt samt Barn- och 
utbildningsnämnden 
 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-11-15 
 

KS 2022-00536 
Sida 

3(3) 
 

 

att godkänna föreslagna reglementen för Socialnämnden respektive 
Utbildningsnämnden 
 
att Socialnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare och ha ett 
socialutskott för delegationsbeslut 
 
att Utbildningsnämnden ska bestå av tio ledamöter och fem ersättare 
 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast under februari 
2023 presentera förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen som 
är anpassat till den nya nämndorganisationen.   

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Diariet 
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Reglemente för socialnämnden 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i 
kommunens reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

Socialnämndens övergripande uppgifter 

1 § 

Socialnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att 
kommunens invånare ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande oavsett 
ålder, funktionsvariation eller särskilda behov av omsorg och stöd. Nämnden arbetar 
för att värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet 
och individuella behov. 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. Nämnden svarar bland annat för individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg samt stöd till personer med funktionsvariation i enlighet med följande 
lagar: 

 Socialtjänstlag (2001:453), SoL 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 

Nämnden ansvarar även för kommunens insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) och i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne. 

Verkställighet av insatser inom äldreomsorg, omsorg om personer med 
funktionsvariation samt hälso- och sjukvård genomförs av Omsorg i Bjuv AB, som är 
kommunens utförare av socialnämndens beslut. 

Till nämnden är knutet två samrådsorgan, Kommunala pensionärsrådet, KPR, och 
Kommunala handikapprådet, KHR. 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

2 § 

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

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet  

3 § 



 
 

 
 

2 
 

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

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

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

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Till uppgifterna för socialnämnden hör vidare att: 

 ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

 följa upp och utvärdera verksamheten 

 samverka med olika nämnder/förvaltningar 

 avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens kompetensområde 

 noggrant följa utfallet av satsade medel 

 förfoga över en egen budget 

 samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter, föreningar 

Delegering från kommunfullmäktige  

4 § 

Socialnämnden ansvarar för följande grupper av ärenden: 

 individ- och familjeomsorg 

 äldreomsorg 

 insatser och assistansersättning till personer med funktionsvariation enligt LSS 
och socialförsäkringsbalken 

 kommunens uppgifter inom hälso- och sjukvård 

 handläggning och beslut om serviceinsatser enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV), samt godkännande, tillsyn och uppföljning av de 
utförare som ger insatser enligt LOV 

 missbruksvård enligt LVM 

 vård av unga enligt LVU 

 tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 

 dödsboanmälan enligt ärvdabalken och åtgärder enligt begravningslagen 
(1990:1144) 

 anhörig- och brottsofferstöd enligt SoL 

 budget- och skuldrådgivning enligt SoL 

 ärenden om våld i nära relationer 

 familjerätt 

 familjerådgivning  

 yttranden och överklaganden till myndigheter.  

 andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 

 



 
 

 
 

3 
 

Socialnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända. Arbetsmarknadsinsatser 
och svenska för invandrare (SFI) ansvarar dock Utbildningsnämnden för.  

 

Utskott 

5 § 

Inom socialnämnden ska finnas ett socialt utskott. Socialutskottet fattar beslut enligt 
av socialnämnden fastställd delegationsordning i individärenden. 
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Reglemente för utbildningsnämnden 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i 
kommunens reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer, gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

Utbildningsnämndens övergripande uppgifter 

1 § 

Utbildningsnämnden ansvarar för att utbildningen inom det offentliga skolväsendet i 
kommunen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen (2010:800) och de 
bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning samt med den inriktning 
som ges i av kommunfullmäktige antaget kommunalt målprogram. 

Nämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.  

Nämnden ansvarar vidare för kommunens vuxenutbildning (Komvux), kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning (särvux), kommunal vuxenutbildning som 
svenska för invandrare (SFI) samt arbetsmarknadspolitiska insatser.  

Nämnden ansvarar för att myndighetsbeslut rörande vuxenutbildning enligt skollagen 
(2010:800) och i förekommande fall myndighetsbeslut i arbetsmarknadsfrågor fattas. 

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

2 § 

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

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet  

3 § 

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

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

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



 
 

 
 

2 
 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Till uppgifterna för utbildningsnämnden hör vidare att: 

 ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

 följa upp och utvärdera verksamheten 

 samverka med olika nämnder/förvaltningar 

 avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens kompetensområde 

 noggrant följa utfallet av satsade medel 

 förfoga över en egen budget 

 samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter, föreningar 

Delegering från kommunfullmäktige  

4 § 

Utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola  

 Vuxenutbildning (Komvux, särvux, SFI) 

 Arbetsmarknadspolitiska insatser 

 Åtgärder och beslut enligt skollagen (2010:800) samt yttranden och 
överklaganden till myndigheter. 

 Tillsyn av fristående verksamheter som kommunen enligt skollagen 
(2010:800) ska utöva tillsyn över. 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

5 §  

Utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott ska fatta beslut i sådana ärenden som  

med stöd av delegation kan ha överlämnats till detsamma.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder/handlägger ärenden rörande:  

• planering av nämndens ekonomi och verksamhet  

• förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde  

• prognoser avseende nämndens ekonomi och verksamhet  

• upprättande av delårsrapport, årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 
nämndens verksamhet  

• ändrade behov gällande verksamhetslokaler. 
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§ 44 Dnr 2021-00368  

Minoritetsåterremiss En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2022, § 16, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny 
socialförvaltning, att från samma datum byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, samt att ge 
kommundirektör i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa 
organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat. Förslaget till organisationsförändring följer det förslag som 
barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utskottet 
för arbete och tillväxt tidigare fattat beslut om. Det innebär i korthet att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Förslaget rör enbart förvaltningsorganisationen, inte 
den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari, § 19, att 
minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. Följande att-satser 
angavs i yrkandet för återremiss:  

1) att kommunfullmäktige ger revisionen i uppdrag att se över 
konsekvenserna och ansvarsfördelningen i ekonomin och 
uppföljning för innevarande budgetår om man genomför en 
omorganisation mitt i ett budgetår,  

2) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
uppgifter på statistik och underlag för hur många ärenden 
kommunen haft de senaste 5 åren där medborgare lidit skada på 
grund av hur förvaltningsorganisationen ser ut,  

3) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydliggöra 
ansvarsfördelning, beslut och delegation mellan den politiska 
organisationen och förvaltningsorganisationen,  

4) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa 
hur man säkerställer en tydlig koppling mellan 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

Med anledning av minoritetsåterremissen har kompletterande underlag 
sammanställts.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-03-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 19, inklusive beslutsunderlag 
Utskottet för arbete och tillväxt, 2015-01-21, § 6  
Utredning gällande socialpsykiatrin i Bjuvs kommun, Humana, juni 2015 
Psykisk hälsa – Bjuvs kommun. En kartläggning samt organisationsöversikt, 
Humana, juni 2017 
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Del 1  
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2022, § 16, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny 
socialförvaltning, att från samma datum byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, samt att ge 
kommundirektör i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa 
organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat. Förslaget till organisationsförändring följer det förslag som 
barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utskottet 
för arbete och tillväxt tidigare fattat beslut om. Det innebär i korthet att alla 
verksamheter som tillskrivs socialtjänsten samlas i en socialförvaltning samt 
att alla verksamheter som rör utbildning och arbetsmarknad samlas i en 
utbildningsförvaltning. Förslaget rör enbart förvaltningsorganisationen, inte 
den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari, § 19, att 
minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. Följande att-satser 
angavs i yrkandet för återremiss:  

1) att kommunfullmäktige ger revisionen i uppdrag att se över 
konsekvenserna och ansvarsfördelningen i ekonomin och 
uppföljning för innevarande budgetår om man genomför en 
omorganisation mitt i ett budgetår,  

2) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
uppgifter på statistik och underlag för hur många ärenden 
kommunen haft de senaste 5 åren där medborgare lidit skada på 
grund av hur förvaltningsorganisationen ser ut,  

3) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydliggöra 
ansvarsfördelning, beslut och delegation mellan den politiska 
organisationen och förvaltningsorganisationen,  

4) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa 
hur man säkerställer en tydlig koppling mellan 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

Med anledning av minoritetsåterremissen har kompletterande underlag 
sammanställts.  
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Punkten 1) Begäran om uppdrag till revisionen 

Som framgår av reglementet för revisionen är revisorernas övergripande 
uppgift att granska den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och företag, och säkerställa att fullmäktiges beslut 
verkställs och efterföljs. Revisionen borgar därmed för insyn i och kontroll av 
all verksamhet som Bjuvs kommun ansvarar för. Den skänker legitimitet och 
förtroende åt verksamheten men förmedlar även nödvändig kritik, och den 
bidrar på så sätt till förbättring och utveckling. Det är dock inte en av 
revisionens uppgifter att agera remissinstans för politiska förslag.  

 

Punkten 2) Begäran om uppdrag att ta fram statistiskt underlag 

Uppfattningen att socialtjänstens uppdelning riskerar att skapa svårigheter 
både för medborgare som söker stöd, och för medarbetare som behöver 
vidhålla funktionell samordning över förvaltningsgränserna, är inte ny. 
Otydligheter kring gränsdragningen av ansvar föranledde redan 2009 
ändringar i respektive nämndreglemente, men försvann inte i och med 
detta. Problembilden upprepas till exempel sex år senare i ett ärende inför 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2015-01-21 § 6, där det 
påpekas att ”Kommuninvånarnas behov och de insatser som kommunen 
behöver genomföra för att möta dessa behov följer inte kommunens 
organisationsstrukturer.” 

Det ligger i sakens natur att det inte går att göra en enkel numerisk 
bedömning av problematiken i fråga. En risk som noterats flera gånger är att 
det finns gråzoner mellan nämndernas ansvarsområden där invånarnas 
behov inte blir sedda eller bemötta och detta fångas inte av statistik eller 
brukarundersökningar.  

Det finns dock underlag i form av utredningar från 2015 och 2017, båda 
utförda av Humana, som påvisar att otydligheter i gränsdragningen av 
ansvar skapar problem och att kommunens stöd till unga vuxna och vuxna 
medborgare med psykisk ohälsa är otillräckligt. Till detta kommer förra årets 
utredning, utförd av Public Partner, som understryker vikten av att kunna 
erbjuda sammanhållna processer och ”en väg in” i socialtjänsten: En 
samlad socialtjänst skulle enligt utredningen möjliggöra ”en tydlig 
myndighetsprocess med en ingång för ansökningar och orosanmälningar 
där individens totala behov belyses och färgar de insatser som sedan 
verkställs” (sida 19).  

Det är i sammanhanget även värt att framhålla att just tillgänglighet betonas 
särskilt i utredningsförslaget till ny socialtjänstlag. Socialtjänsten ska enligt 
detta förslag planeras och utformas så att den enskilde har goda möjligheter 
att enkelt ta och ha kontakt med verksamheten: ”Arbetet med en tillgänglig 
socialtjänst innebär att ta bort eller sänka olika ’trösklar’ för att människor 
ska kunna ta del av socialtjänstens verksamhet” (SOU 2020:47 Del 1, sida 
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388). Bedömningen är att en samlad socialtjänst kan sänka sådana 
’trösklar’.  

 

Punkten 3) Begäran om uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelning, beslut 
och delegation mellan den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen. 

Förslaget till omorganisation begränsar sig till förvaltningen och omfattar 
inte den politiska organisationen. Nämndernas och utskottets respektive 
ansvarsområden påverkas därför inte alls; de bibehåller nuvarande 
reglemente, budgetansvar, ansvar för sekretess, med mera. Nämnder och 
utskott kommer att fatta beslut i samma frågor som idag.  

En förändrad förvaltningsorganisation skulle innebära att vissa beslut som 
nämnden/utskottet fattar kommer verkställas av den nya socialförvaltningen. 
En annan förändring skulle kunna vara att delegationsbeslut som fattas av 
tjänstepersoner skulle komma att fattas av en annan delegat än idag. Det 
kan i sin tur medföra att berörda nämnder och utskott behöver se över och 
vid behov justera sina delegationsordningar. Men det är ingen fråga som 
kommunstyrelsen specifikt kan ta ställning till utan delegationsordningen 
hanteras av respektive nämnd.  

Förslaget påverkar i viss utsträckning nämndens/utskottets interaktion och 
samverkan med förvaltningen. 

- För vård- och omsorgsnämnden gäller följande: alla ärenden inom 
nämndens område bereds av den nya socialförvaltningen. Häri 
inkluderas uppföljning av verkställighet för Omsorg i Bjuv AB. 

- För barn- och utbildningsnämnden gäller följande: alla ärenden som 
rör socialtjänst för barn, unga och familj bereds, och besluten 
verkställs, av nya socialförvaltningen; alla övriga ärenden inom 
nämndens ansvarsområde bereds, och besluten verkställs, av 
utbildningsförvaltningen. 

- För utskottet för arbete och tillväxt gäller följande: alla ärenden som 
rör vuxenomsorgen, inklusive myndighetsutövning, bereds, och 
besluten verkställs, av nya socialförvaltningen; alla ärenden som rör 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten bereds, och 
besluten verkställs, av utbildningsförvaltningen. 

I samtliga fall gäller att respektive förvaltningschef är högsta ansvarig 
tjänsteperson. Vid behov närvarar verksamhetschefer eller andra 
nyckelbefattningar vid nämndens/utskottets sammanträden. 
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Punkten 4) Begäran om uppdrag att redovisa hur en tydlig koppling mellan 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd säkerställs.  

Fördelarna med en organisationsförändring enligt det förslag som 
nämnderna och kommunstyrelsen beslutat om ligger i att den förenar alla 
resurser som rör socialtjänsten i en socialförvaltning och alla resurser som 
rör utbildning och arbetsmarknad i en utbildningsförvaltning. Härigenom 
sänks barriärerna för samverkan, erfarenhetsutbyte, och 
kompetensutveckling inom dessa områden, och verksamheternas möjlighet 
att möta medborgarnas samlade behov förbättras. Berörda nämnder/utskott 
är samtidigt fullt medvetna om att behovet av goda och nära samarbeten 
över förvaltningsgränserna kommer vara av lika stor vikt som tidigare och 
att funktionella former för sådan samverkan måste vidhållas. Detta 
innefattar samarbete mellan socialtjänst och vuxenutbildning/arbetsmarknad 
men även samarbete mellan socialtjänst och skola/elevhälsa.  

I fallet med koppling mellan vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd finns det redan upparbetade och väl fungerande kanaler för 
samordning av stöd och insatser.  

Det bör i sammanhanget noteras att kommunens roll i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken och formerna för samverkan med 
arbetsförmedlingen är i förändring. Detta beroende på den reformering som 
arbetsförmedlingen genomgår där de så kallade kompletterande aktörerna i 
mångt och mycket utför det arbete som kommunernas 
arbetsmarknadsenheter tidigare utförde. Detta innebär att kommunen inte 
äger rätt att arbeta med de individer som är inskrivna på arbetsförmedlingen 
och samtidigt uppbär kompletterande försörjningsstöd. Detta berör i 
dagsläget cirka hälften av de kommuninvånare som uppbär 
försörjningsstöd.  

De individer som blir kvar för medarbetarna på försörjningsstöd att arbeta 
med står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och detta arbete behöver 
koncentreras på att rusta dessa individer för att överhuvudtaget komma in 
på arbetsförmedlingen.   

Den verksamhet som idag bedrivs på Bjuvs kommuns 
arbetsmarknadsenheten har blivit avsevärt mindre. Den verksamhet som 
finns kvar är projektbaserad tillsammans med andra kommuner inom 
familjen Helsingborg och handlar i mångt och mycket om att rusta dessa 
individer för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Detta arbete är väl 
sammanlänkat med det arbete som medarbetarna på 
försörjningsstödsenheten bedriver och säkerställer de bästa åtgärderna för 
dessa individer.  
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Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:10 – 9:15. 

Yrkande 

Liselott Ljung (S) yrkar: 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Liselott Ljungs (S) yrkande och 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

   

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-16, § 54 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar: 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 

Jörgen Johnsson (M), Pia Trollehjelm (SD), Kenneth Bolinder (-), Anne Li 
Ullerholm (SD), Matthias Åkesson (M) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Urban Berglund (KD), Nils Nilsson (C), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 
 

 
Omröstningsresultat  
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   

   

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bo Hallqvist (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-03-16, § 38 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (-), Andrej 
Schönbäck (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Christer Landin (S) yrkar: 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 

-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 
Ulrika Thulin (S), Urban Berglund (KD) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
Christer Landins (S) yrkande. 
 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christer Landins (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Christer Landins (S) yrkande 

      

Omröstningsresultat 

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
15 JA-röster och 13 NEJ-röster. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   

   

Reservation 

Niklas Svalö (S), Anders Månsson (S), Urban Berglund (KD), Nils Nilsson 
(C), Liselott Ljung (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 



  Röst 

20:03:52 — 6. Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 
De ledamöter som vill att ärendet ska avgöras idag svara JA 
De ledamöter som vill att ärendet ska återremitteras svarar NEJ 
[1/3] 
 
Resultat 
 Ja 15 
 Nej 13 
   

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Christel Hedlund (SD) Ja 

6 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

7 Gert Liljenborg (SD) Ja 

8 Lars Hein (SD) Ja 

9 Anne Li Ullerholm (SD) Ja 

11 Roger Pettersson (SD) Ja 

12 Lisbeth Madsen (-) Ja 

13 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

14 Jörgen Johnsson (M) Ja 

15 Patric Fors (M) Ja 

16 Andrej Schönbäck (M) Ja 

17 Sven-Ingvar Blixt (-) Ja 

24 Kenneth Bolinder (-) Ja 

18 Walter Steffert (S) Nej 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

21 Terhi Laine (S) Nej 

22 Niklas Svalö (S) Nej 

23 Liselott Ljung (S) Nej 

25 Inga Bakken (S) Nej 

26 Christer Landin (S) Nej 

28 Peter Persson (S) Nej 

30 Nils Nilsson (C) Nej 

31 Urban Berglund (KD) Nej 

207 Lars Karlsson (S) Nej 

212 Eva Roos Johansson (V) Nej 



 

20:25:01 — 7. Minoritetsåterremiss En samlad socialtjänst i en socialförvaltning 
KS förslag = JA 
CL yrkande = NEJ 
 
Resultat 
 Ja 15 
 Nej 13 
   

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Christel Hedlund (SD) Ja 

6 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

7 Gert Liljenborg (SD) Ja 

8 Lars Hein (SD) Ja 

9 Anne Li Ullerholm (SD) Ja 

11 Roger Pettersson (SD) Ja 

12 Lisbeth Madsen (-) Ja 

13 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

14 Jörgen Johnsson (M) Ja 

15 Patric Fors (M) Ja 

16 Andrej Schönbäck (M) Ja 

17 Sven-Ingvar Blixt (-) Ja 

24 Kenneth Bolinder (-) Ja 

18 Walter Steffert (S) Nej 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

21 Terhi Laine (S) Nej 

22 Niklas Svalö (S) Nej 

23 Liselott Ljung (S) Nej 

25 Inga Bakken (S) Nej 

26 Christer Landin (S) Nej 

28 Peter Persson (S) Nej 

30 Nils Nilsson (C) Nej 

31 Urban Berglund (KD) Nej 

207 Lars Karlsson (S) Nej 

212 Eva Roos Johansson (V) Nej 
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§ 146 Dnr 2022-00534  

Förändring av arvodering och uppdelning av uppdrag 
som kommunalråd 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Den politiska majoriteten föreslår att företrädare för den styrande 
majoriteten även fortsättningsvis ska ha kommunalråd som arvoderas med 
sammanlagt 50 procent av heltid och att uppgifterna ska kvarstå 
oförändrade till sitt innehåll, men att det blir två kommunalrådsposter som 
arvoderas från och med januari 2023 och uppgår till 30 procent respektive 
20 procent av en heltid.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2022-11-15 
Beslut kommunfullmäktige 2020-04-29, § 108 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer reviderades och har från och med 1 maj 
2020 följande lydelse:  

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet vidare att ansvarsområdet 
för kommunalrådet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
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Den politiska majoriteten föreslår att kommunalrådsposten kvarstår 
oförändrad till sitt innehåll och även fortsatt kommer att innehas av 
företrädare för den styrande majoriteten, men att posten och arvodet från 
och med januari 2023 kommer att uppgå till 30 procent respektive 20 
procent av en heltid. Anledningen till förändringen är att den styrande 
majoriteten önskar bredda vilka förtroendevalda som företräder majoriteten i 
att uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen.  

Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 
kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer.  

Med betydande del av heltid anges i lagkommentar och förarbeten att en 
naturlig gräns är 40 procent av en heltid. Gränsdragningen kan dock variera 
utifrån lokala förhållanden och omständigheterna i det enskilda fallet. 
Kommuner har en betydande frihet i att utforma kommunalrådsinstitutet 
utifrån egna utgångspunkter. 

För Bjuvs kommun bedöms det finnas fortsatt behov av kommunalråd från 
båda partierna då kommunen styrs av två partier i samverkan. Som nämns 
ovan finns behov av att bredda den krets av förtroendevalda som företräder 
styret. Utgångspunkten är att tjänstgöringen i grunden är 50 procent och för 
det fall någon av kommunalråden på 20 procent respektive 30 procent 
lämnar sin post är huvudregeln att det kvarvarande kommunalrådet på 
deltid ökar sin tjänstgöring till 50 procent. Därefter kan beslut fattas om så 
önskas att göra en ny fördelning av tjänstgöringsprocenten, men summan 
ska fortsatt uppgå till 50 procent av en heltid.  

Uppdrag och arvodering för kommunalrådet tillika kommunstyrelsens 
ordförande samt för oppositionsråd påverkas inte av förslaget.  

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
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att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 212 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Raymond Blixt (SD) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens förslag. 

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 
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Förändring av arvodering och uppdelning av uppdrag 
som kommunalråd 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Den politiska majoriteten föreslår att företrädare för den styrande 
majoriteten även fortsättningsvis ska ha kommunalråd som arvoderas med 
sammanlagt 50 procent av heltid och att uppgifterna ska kvarstå 
oförändrade till sitt innehåll, men att det blir två kommunalrådsposter som 
arvoderas från och med januari 2023 och uppgår till 30 procent respektive 
20 procent av en heltid.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2022-11-15 
Beslut kommunfullmäktige 2020-04-29, § 108 
  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2020 § 108 att 
Bjuvs kommun, förutom ett kommunalråd som är kommunstyrelsens 
ordförande och är arvoderat på heltid och ett oppositionsråd som är 
arvoderat på 50 procent av heltid, också ska ha ett kommunalråd från det 
politiska majoritetsstyret som är arvoderat på 50 procent av heltid.  

Reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer reviderades och har från och med 1 maj 
2020 följande lydelse:  

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet vidare att ansvarsområdet 
för kommunalrådet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  

Den politiska majoriteten föreslår att kommunalrådsposten kvarstår 
oförändrad till sitt innehåll och även fortsatt kommer att innehas av 
företrädare för den styrande majoriteten, men att posten och arvodet från 
och med januari 2023 kommer att uppgå till 30 procent respektive 20 
procent av en heltid. Anledningen till förändringen är att den styrande 
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majoriteten önskar bredda vilka förtroendevalda som företräder majoriteten i 
att uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen.  

Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha benämningen 
kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer.  

Med betydande del av heltid anges i lagkommentar och förarbeten att en 
naturlig gräns är 40 procent av en heltid. Gränsdragningen kan dock variera 
utifrån lokala förhållanden och omständigheterna i det enskilda fallet. 
Kommuner har en betydande frihet i att utforma kommunalrådsinstitutet 
utifrån egna utgångspunkter. 

För Bjuvs kommun bedöms det finnas fortsatt behov av kommunalråd från 
båda partierna då kommunen styrs av två partier i samverkan. Som nämns 
ovan finns behov av att bredda den krets av förtroendevalda som företräder 
styret. Utgångspunkten är att tjänstgöringen i grunden är 50 procent och för 
det fall någon av kommunalråden på 20 procent respektive 30 procent 
lämnar sin post är huvudregeln att det kvarvarande kommunalrådet på 
deltid ökar sin tjänstgöring till 50 procent. Därefter kan beslut fattas om så 
önskas att göra en ny fördelning av tjänstgöringsprocenten, men summan 
ska fortsatt uppgå till 50 procent av en heltid.  

Uppdrag och arvodering för kommunalrådet tillika kommunstyrelsens 
ordförande samt för oppositionsråd påverkas inte av förslaget.  

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 januari 
2023 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige tre kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att kommunalråd som inte är kommunstyrelsens ordförande eller 
oppositionsråd ska fullgöra uppdrag och arvoderas med 30 procent 
respektive 20 procent av heltid från och med den 1 januari 2023.  
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att det under rubriken Övriga månadsarvoden 
framgår att uppdraget som kommunalråd är delat och sammanlagt är 
arvoderat till 50 procent av grundarvodet för riksdagsledamot.  
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§ 108 Dnr 2020-00137  

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 27 februari, genom 
minoritetsåterremiss, att återremittera § 91 Förslag om inrättande av 
kommunalrådstjänst. Motiveringen till återremissen är att det är oklart i 
handlingen vilka arbetsuppgifter det nya kommunalrådet ska ha och att det 
klart ska framgå vilka arbetsuppgifter och uppdrag som detta nya 
kommunalrådsuppdrag gäller. 

 

Som framgår av underlaget i ärendet är avsikten med att inrätta ett 
kommunalråd att skapa så goda förutsättningar som möjligt till insyn i, och 
möjligheter att påverka, beredningsprocessen för partierna som ingår 
valteknisk samverkan. Det finns en uttalad avsikt att åstadkomma mer 
politiskt arbete i termer av fler politiska initiativ, fler ärenden, politiska projekt 
och processer än ett kommunalråd kan åstadkomma. Med att ”avlasta 
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag” som det 
uttrycks i ärendet avses således att åstadkomma mer, än mindre.   

 

Som framgår av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ingår ett särskilt 
ansvar för det nya kommunalrådet att samordna och företräda majoritetens 
politik samt värna och utveckla demokrati. 

 

Exempel på uppdrag inledningsvis är en översyn av den politiska 
organisationen samt utvecklingen av en reviderad näringslivsplan, med 
särskild betoning på ett nytt näringslivsråds utveckling.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-03-03  
Kommunfullmäktige, 2020-02-27, § 91 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (uppdaterad 2019-11-04) 
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Ordförandes förslag till beslut 

I likhet med mitt förslag till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 februari föreslår jag kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  

 

att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 

 

att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  

 

att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  

 

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar vi på:  
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Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande 
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte 
arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och 
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte. 

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

Lisbeth Madsen (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes 
förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Anders Månssons 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse fo?r 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
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50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 
   
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 40 
 

Jäv 

Jörgen Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar jag på:  

Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande 
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte 
arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och 
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte. 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till andra delen av yrkandet. 

Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Christer Landin 
(S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Patric Fors (M), Lisbeth Madsen (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå avslagsyrkandet. 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 
   
 

Reservation 

Ledamöterna från (S) och (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
(avslagsyrkandet). 

Skriftlig reservation. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 45 
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Jäv 

Jörgen Johnsson (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) anmäler jäv 
och deltar inte i ärendet. 

 

Revidering 

Beslutformuleringen ändras i första stycket och i femte stycket från 1 april 
2020 till 1 maj 2020.     

 

Yrkanden      

Anders Månsson (S, Krister Nilsson (C)) och Maria Berglund (KD) yrkar 
avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Anders 
Månsson (S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Anders Månssons (S) 
avslagsyrkande 
 

Omröstningsresultat 

./.  Omröstningen gavs följande resultat vilket framgår av voteringslistan:      

16 JA-röster och 13 NEJ-röster    

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
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att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 
   

 

Reservation 

Tjänstgörande ledamöter från (S), (V), (C) och (KD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Pia Trollehjelm   (SD)              *)   X X   X   X   X   

Mikael Henrysson   (SD)   X X   X   X   X   

Christel Hedlund   (SD)   X X   X   X   X   

Jim Gustavsson   (SD)   X X   X   X   X   

Lise-Lott Johansson   (SD)                

Benny Trollehjelm   (SD)   X X   X   X   X   

Gert Liljenborg   (SD)   X X   X   X   X   

Lars Hein   (SD)   X X   X   X   X   

Anne Li Ullerholm   (SD)   X X   X   X   X   

Börje Sjöstrand   (SD)   X X   X   X   X   

Heidi Karlsson   (SD)                

    Roger Pettersson   (SD) Tjg  X X   X   X   X   

                

Lisbeth Madsen   (M)   X X   X   X   X   

Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson   (M) 

Jäv § 108  X X   X   X      

Jörgen Johnsson   (M) Jäv § 108  X X   X   X      

Patric Fors   (M)   X X   X   X   X   

Andrej Schönbäck   (M)   X X   X   X   X   

    Niels Madsen   (M)                

    Zofia Svensson   (M) Tjg § 108 X           X   

    Göran Palmkvist   (M) Tjg § 108 X           X   
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Sven-Ingvar Blixt   (L)   X X   X   X   X   

    Krister Bergsten   (L)                

    Fredrik Andersson   (L)  X              

                

Martin Fridehjelm   (S)   X  X   X   X   X  

Ulrika Thulin   (S) Jäv § 111  X  X   X   X   X  

Anders Månsson   (S)   X  X   X   X   X  

Terhi Laine   (S)   X  X   X   X   X  

Niklas Svalö   (S)   X  X   X   X   X  

Irena Alm   (S)                

Kenneth Bolinder   (S)   X  X   X   X   X  

Inga Bakken   (S)                

Christer Landin   (S)                

Stefan Svalö   (S) Jäv §§ 
104, 111 

 X  X   X   X   X  

Bert Roos   (S)                

    Liselott Ljung   (S) Tjg  X  X   X   X   X  

    Walter Steffert    (S) Tjg  X  X   X   X   X  

    Denise Berendji   (S)                

    Peter Persson   (S) Tjg  X  X   X   X   X  

    Gull-Brittt Gren   (S)                

    Lars Karlsson   (S)                

                

Leif Johansson   (V)   X  X   X   X   X  

    Emil Lord   (V)                 

    Eva Roos Johansson   (V)                
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Nils Nilsson   (C)                

    Krister Nilsson   (C) Tjg  X  X   X  X    X  

    Kerstin Persson   (C)  X              

                

Urban Berglund  (KD)                

    Maria Berglund   (KD)    tjg  X  X   X  X    X  

    Jonas Lindqvist   (KD)                

Antal    29 16 13  16 13  18 11  16 13  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 147 Dnr 2022-00533  

Revidering av regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Med 
anledning av föreslagna förändringar i nämndorganisationen, förändring av 
arvodering för kommunalråd och ändrade förutsättningar för styrelsen för 
Omsorg i Bjuv AB föreslår den politiska majoriteten ändringar i reglerna.  
 
Månadsarvodena för presidiet i den nya Bygg- och miljönämnden föreslås 
anpassas till den nivå som gäller för Tekniska nämnden. Månadsarvodet för 
fullmäktiges ordförande föreslås höjas som en följd av tillkommande 
uppgifter relaterade till fullmäktigemötenas digitalisering. Att vara 
styrelseordförande i Omsorg i Bjuv AB föreslås inte längre förutsätta 
ordförandeskap i ansvarig nämnd. Särskilt arvode föreslås därför införas för 
bolagets ordförande. Arvoderingen för kommunalråd förändras också till 
följd av att uppdraget som kommunalråd på halvtid ska delas upp på två 
förtroendevalda. Vidare föreslås att ett stycke i § 24 stryks då innehållet inte 
är korrekt. Förtroendevalda är inte anställda utan att se som 
uppdragstagare. De kan därför inte följa samma regelverk som anställda för 
till exempel semester. Övriga förändringar i reglerna hänger samman med 
att nämndorganisationen har förändrats. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda nuvarande lydelse 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda föreslagen lydelse 
2022-11-15 (nya tillägg är markerade med gult och sådant som föreslås 
strykas är markerat med rött) 
  

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen 
lydelse av regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda att gälla från 
och med 2023-01-01.   
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Redaktionell ändring 

I § 12 ska det för utbildningsnämndens ordförande tas bort texten om 
jourtillägg (**inklusive jourtillägg) 

! § 17 ska texten uppdateras gällande jourtillägg för ordförande i 
socialnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen lydelse av regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda (rev 2022-11-23) att gälla från och 
med 2023-01-01.   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23, § 213 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen 
lydelse av regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda (rev 2022-11-
23) att gälla från och med 2023-01-01.   

 

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), och 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsen beslut med följande motivering: 

”De demokratiska förutsättningarna att arbeta politiskt snedfördelas ännu 
mer mellan styret och oppositionen, eftersom merparten av ökningarna av 
olika månadsarvoden är riktade till styret. Så gäller även när man nu fastslår 
fortsättningen av 50% Kommunalråd vilket enbart sker till fördel för styret.” 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfulllmäktige) 
Diariet 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-15 
Referens 

KS 2022-00533 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Med 
anledning av föreslagna förändringar i nämndorganisationen, förändring av 
arvodering för kommunalråd och ändrade förutsättningar för styrelsen för 
Omsorg i Bjuv AB föreslår den politiska majoriteten ändringar i reglerna.  
 
Månadsarvodena för presidiet i den nya Bygg- och miljönämnden föreslås 
anpassas till den nivå som gäller för Tekniska nämnden. Månadsarvodet för 
fullmäktiges ordförande föreslås höjas som en följd av tillkommande 
uppgifter relaterade till fullmäktigemötenas digitalisering. Att vara 
styrelseordförande i Omsorg i Bjuv AB föreslås inte längre förutsätta 
ordförandeskap i ansvarig nämnd. Särskilt arvode föreslås därför införas för 
bolagets ordförande. Arvoderingen för kommunalråd förändras också till 
följd av att uppdraget som kommunalråd på halvtid ska delas upp på två 
förtroendevalda. Vidare föreslås att ett stycke i § 24 stryks då innehållet inte 
är korrekt. Förtroendevalda är inte anställda utan att se som 
uppdragstagare. De kan därför inte följa samma regelverk som anställda för 
till exempel semester. Övriga förändringar i reglerna hänger samman med 
att nämndorganisationen har förändrats. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-11-15 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda nuvarande lydelse 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda föreslagen lydelse 
2022-11-15 (nya tillägg är markerade med gult och sådant som föreslås 
strykas är markerat med rött) 

  

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen 
lydelse av regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda att gälla från 
och med 2023-01-01.   

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  
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§ 1 Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 

beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 

nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 §§ 

kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 12 kap 4 § 

kommunallagen. 

 

Bestämmelserna gäller även för styrelserna i Bjuvs Stadsnät AB respektive 

Omsorg i Bjuv AB.  

 
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns 

särskilda bestämmelser. 

 

§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek 

 
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst/A-kassa. 

 
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av 

förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 16 § kommunallagen. 

 
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot 

(71 500 kr från 2022-01-01). 

 

§ 3 Månadsarvoden 

 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser. 

 
 

§ 4 Sammanträden 

 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 

som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen 

eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 

bestämmelser. 

 
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00. 

 
§ 5 Sammanträdesarvoden 

 
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt 

timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av 

timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av 
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timarvodet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-16, § 39, att tolka regeln om   

sammanträdesarvode i § 5 på så sätt att det dubbla timarvodet även 

fortsättningsvis ska beräknas med utgångspunkt i halvtimmar. 

Kommunstyrelsens tolkning innebär att sammanträden som varar 0,5 timmar 

registreras 0,5. Ersättningen blir dock för en timma då första timmen ger 

dubbelt timarvode. 

 

Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som 

sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för 

denna tid förlorad arbetsförtjänst. 

 
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på 

närvaroförteckningen för sammanträdet.
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§ 6 Resekostnadsersättning 

 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet 

från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till 

sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 

 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med 

ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

§ 7 Förrättning 

 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 

 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 

 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 

 
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 

 
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

 
6. besiktning eller inspektion, 

 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 
8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
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§ 8 Förrättningsersättning 

 
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma 

grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 

Förrättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för 

en timma då första timmen ger dubbelt timarvode. 

 

§ 9 Handikappad förtroendevald 

 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 

inläsning av handlingar och liknande. 

 
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje 

tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

§ 10 Barntillsynskostnader 

 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 

fyller 12 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på 

dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma. 

 
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar till 

förtroendevald. 

 
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare. 

 

§ 11 Tolkning 

 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun- 

styrelsen.



9 
 

 
 
 

§ 12 Månadsarvoden till ordförande i: 
 
 
 

Organisation ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar 

Fullmäktige 10% 3% 4%  

 
Kommunstyrelsen 

 
110%* 

 
10% 

 
50%* 

*enligt nya bestämmelser om 

omställningsstöd och 

pension för förtroendvalda 

(OPF-KL) 

Utskottet för arbete 

och 

tillväxt 

 
0%** 

 
3% 

 
- 

 
**inklusive jourersättning 

Tekniska nämnden  
18% 

 
3,5% 

 
6% 

 

Vård- och 

omsorgsnämnden 
 
40%*,** 

 
3,5 % 
 

 
5 %  

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

Barn- och 

utbildningsnämnden 
 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

 
Byggnadsnämnden 

 
15% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Kultur- och 

fritidsnämnden 
 
10% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Revisionen 5% samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

se även 

Övriga månadsarvode 

Överförmyndar- 

nämnden 

4% samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Valnämnden förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Fullmäktiges val- 

beredning 

förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Övriga månadsarvode: 
 
 

Kommunalråd 50%  
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Ledamot kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

1%  

Ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott 

0,5%  

Ledamot i revisionen 2,5%  

Naturvårdsombud 0,6%  

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga 

månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott: 

Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom 
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-16, § 40, att tillämpa reglerna om 

månadsarvode på sätt att förrättningsersättning inte ska utgå till ordförande, 1:e 

vice ordförande och 2:e vice ordförande för deltagande i presidieberedning då det 

täcks av månadsarvodet.  

 

Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 

arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår 

ersättning): 

 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 

 
• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 

 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl. 

 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling 

 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl. 

 
• Utövande av delegationsbeslut 

 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 

 
• Uppvaktningar 
 

 
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för 

ordförande: 

 
• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 
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förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 

upprättas 

 
• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd 

 

• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande. 

 
• 2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

(oppositionsråd). 

 
• Kurser, seminarier och konferenser 

 
• Alla förrättningar utanför kommunen 

 
För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler 

som för kommunalråd och oppositionsråd för ersättning vid förrättningar. 
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§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs 

Stadsnät AB:s styrelse  
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt 

sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, 

samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 

 

§ 14 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i 

Omsorg i Bjuv AB:s styrelse 
Ordförande i Omsorg i Bjuv AB är tillika ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden och är månadsarvoderad från nämnden. 

Ordföranden får därmed enbart sammanträdesarvode för uppdraget 

som styrelseordförande.  

 

Vice ordförande månadsarvode 1,682 % av grundarvode för 

riksdagsledamot. 

 

Ordinarie ledamöter årsarvode 5,87 % av grundarvode för 

riksdagsledamot och sammanträdesarvode. 

 

Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 
 

§ 15 Borgerlig vigselförrättare 
 

Borgerlig vigselförrättare, (som utses av Länsstyrelsen), får utföra vigslar 

i Bjuvs och andra kommuner. 

Vigselförrättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förrättad vigsel, har de 

fler vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel. 

 
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och 

förrättningsarvoden samt bilersättning. 

Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av 

brudparet. 

 
 

§ 16 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33% av grundarvode för 

riksdagsledamot per timme. 
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Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i 

grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej. 
 

 

 § 17 Ersättning för jourtjänstgöring 
 

Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den 

förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn. 

Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 

tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden eftersom jourersättningen 

ingår i deras månadsarvode. 

 

§ 18 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 

Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad 

arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ: 

 
- Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad 

arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor 

angående beräknad förlorad arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på 

grund av förtroendeuppdraget. 

 
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och 

utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgsnämnden - som fullgör 

uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 

 

 

§ 19 Pensionsförmån 

 
Förtroendevald erhåller 4,5% på utbetald ersättning för månadsarvode, 

sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid 

förrättning. 

Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, 

tjänstepensionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte 

pensionsgrundande. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 

 
 

§ 20 Förlorad semesterförmån 

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad 
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semesterförmån. 
 

 

§ 21 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser 
 

Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller 

ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid 

ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn 

erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet 

från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

§ 22 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare 
 

Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid 

deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden. 

 

§ 23 Reseersättning vid gruppmöte 
 

1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i 

partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i 

fullmäktiges sammanträden. 

 
2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje 

fullmäktigesammanträde. 

 
3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över 

deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev 

medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de 

ersättningsberättigade deltagarna. 

 
 
 

§ 24 Arvode till kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande 

med uppdrag på minst 40%  
 

Kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande med uppdrag på minst 40% 

arvoderas enligt tabell i § 12. 

 
Kommunalråd/oppositionsråd: Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden 

utgår inte för kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer. 

Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och 

förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer. 

 

De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och 

tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på 

kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som 
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tas i anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman.  

Reglerna ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller 

mer).  

Pensionsreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
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§ 25 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun på heltid eller 

betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 

bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd. 

 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. 

 
§ 3. Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 
Bjuvs kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 

ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska 

gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 

bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. Förtroendevald 

som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 4 kap. 9 § 

kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
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Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 

och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med inkomster från 

förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår av § 25 6 §. Det 

ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. 

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 

nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

 
§ 5. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 

ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 

årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

 
§ 6. Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 
Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas med inkomster från 

förvärvsarbete. 

 
§ 7. Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 

omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
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Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 

oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt 

eller har förtroendevald i annat fall borde inse att utbetalningen var oriktig, ska det 

för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

 
§ 8. Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. 

 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

 
§ 9. Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 

förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
 

§ 26 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

 
Pensionsbestämmelserna gäller inte förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. 

avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 
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§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

 
§ 4. Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 

och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 

pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 

eller kostnadsersättning. 

 
§ 5. Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp. 

 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 

på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med 

stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 

utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt 

till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för 

kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 

förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun ut 

motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 

pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
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utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 

förändringen av inkomstbasbeloppet. 

 
§ 6. Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 

respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

 
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

 
§ 7. Information 

Bjuvs kommun ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 

pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

 
§ 8. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, 

sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 

pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde 

och pensionsmyndigheten. 

 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

 
§ 9. Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning. 

 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan 

detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10. Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd 

av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 

 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 

föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 

anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

 
§ 11. Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 

betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 

förtroendevalds dödsfall. 

 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 

 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 12. Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 

förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 

och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

 
§ 13. Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Bjuvs kommun. 

 
§ 14. Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 

bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
§ 15. Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 

och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 

skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 

inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än 

sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 

§ 27 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 

40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas 

av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare 

uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och – 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
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§ 3. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 

avlider: 

 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

 
§ 4. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet. 

 
§ 5. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, 

har rätt till förmån i fem års tid. 

 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 

slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 

inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 6. Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 

till barnpension enligt SFB. 

 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och 

fostran i adoptionssyfte. 
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§ 7. Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn Ett 

efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden 

efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till 

en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen 

ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 

barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 

till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 

utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 

månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 8. Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 

tre månader efter det att Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för 

utbetalningen. 

 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 

omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 

enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

 
När anmälan inkommit, anses Bjuvs kommun ha fått kännedom om dödsfallet. 

 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 

och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 

försäkringsinrättning. 

 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 

utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 

utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 

efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 

första stycket FAL. 

 
 

§ 28 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda 

 
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala 

huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med 

den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han 

utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan 

verksamhet. 

 
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom 

polisutredning) har samband med det politiska uppdraget. 

 
I TFA-KL ingår följande moment: 

 
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt 

kostnader i samband med skadan. 

 
 

Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångsbelopp. 

Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader. 

Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till 

efterlevande. 

 
Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer 

godkända av SAF, LO och PTK. 

 
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär. 

 

 

§ 29 Gratifikationsregler 
 

1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs 

kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en 

gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid 

för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur. 

 
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För 

gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 
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3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande 

text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 

 
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall 

frångå kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd. 

 
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan 

personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas. 

 

§ 30 PRAKTISKA ANVISNINGAR 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande: 

 
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad 

tjänstepension ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 

februari. 

 
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad 

ersättning på grund av uppdraget. 

 
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska 

utgå. 

 
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning. 

 
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till 

löneavdelningen. 

 

Utbetalning 
 

Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens 

ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad. 

 
Skatteuppgifter 

 
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag, 

kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på 

skatteavdrag. 

 
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in uppgiften 
görs skatteavdrag med 30 %. 



 

 

Antagna av kommunfullmäktige 

2014-06-12, § 54 rev 

kommunstyrelsen 15-01-14, §§ 7-8 rev 

kommunstyrelsen 15-02-11, § 37 rev 

kommunfullmäktige 16-09-29, § 100 rev 

kommunfullmäktige 16-12-15, § 149 rev 

kommunfullmäktige 18-11-29, § 115 

rev kommunfullmäktige 18-12-13, § 126 

rev kommunfullmäktige 20-04-29, § 108 

rev kommunfullmäktige 20-05-28, § 145 

rev kommunfullmäktige 21-08-30, § 118 
           rev kommunfullmäktige 21-10-25, § 154 
           rev kommunstyrelsen 22-03-16, §§ 39-40
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda i Bjuvs kommun 

 
 
 
 
 
 

 
Grundarvode riksdagsledamot rev 2022-01-01 
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§ 1 Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 

beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 

nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 §§ 

kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 12 kap 4 § 

kommunallagen. 

 

Bestämmelserna gäller även för styrelserna i Bjuvs Stadsnät AB, AB 

Bjuvsbostäder respektive Omsorg i Bjuv AB.  

 
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns 

särskilda bestämmelser. 

 

§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek 

 
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst/A-kassa. 

 
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av 

förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 16 § kommunallagen. 

 
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot 

(71 500 kr från 2022-01-01). 

 

§ 3 Månadsarvoden 

 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser. 

 
 

§ 4 Sammanträden 

 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 

som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen 

eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 

bestämmelser. 

 
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00. 

 
§ 5 Sammanträdesarvoden 

 
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt 

timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av 

timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av 
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timarvodet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-16, § 39, att tolka regeln om   

sammanträdesarvode i § 5 på så sätt att det dubbla timarvodet även 

fortsättningsvis ska beräknas med utgångspunkt i halvtimmar. 

Kommunstyrelsens tolkning innebär att sammanträden som varar 0,5 timmar 

registreras 0,5. Ersättningen blir dock för en timma då första timmen ger 

dubbelt timarvode. 

 

Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som 

sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för 

denna tid förlorad arbetsförtjänst. 

 
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på 

närvaroförteckningen för sammanträdet.
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§ 6 Resekostnadsersättning 

 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet 

från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till 

sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 

 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med 

ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

§ 7 Förrättning 

 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 

 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 

 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 

 
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 

 
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

 
6. besiktning eller inspektion, 

 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 
8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
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§ 8 Förrättningsersättning 

 
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma 

grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 

Förrättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för 

en timma då första timmen ger dubbelt timarvode. 

 

§ 9 Handikappad förtroendevald 

 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 

inläsning av handlingar och liknande. 

 
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje 

tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

§ 10 Barntillsynskostnader 

 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 

fyller 12 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på 

dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma. 

 
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar till 

förtroendevald. 

 
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare. 

 

§ 11 Tolkning 

 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunstyrelsen.
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§ 12 Månadsarvoden till ordförande i: 
 
 
 

Organisation ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar 

Fullmäktige 10 15% 3% 4%  

 
Kommunstyrelsen 

 
110%* 

 
10% 

 
50%* 

*enligt nya bestämmelser om 

omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) 

Utskottet för arbete 

och 

tillväxt 

 
0%** 

 
3% 

 
- 

 
**inklusive jourersättning 

Tekniska nämnden  
18% 

 
3,5% 

 
6% 

 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

 
40%*,** 

 
3,5 5% 
 

 
5 10%  

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden 

 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 

**inklusive jourersättning 

 
Byggnadsnämnden 
Bygg- och 
miljönämnden 

 
15 18 % 

 
3,5% 

 
5 6 % 

 

Kultur- och 

fritidsnämnden 
 
10% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Revisionen 5% samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

se även 

Övriga månadsarvode 

Överförmyndar- 

nämnden 

4% samman-
trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Valnämnden förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Fullmäktiges val- 

beredning 

förrättnings- 

arvode 

samman- 

trädesarvode 

samman- 

trädesarvode 

 

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Övriga månadsarvode: 
 
 

Kommunalråd 50 % att fördela   
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Ledamot kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

1%  

Ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott 

0,5%  

Ledamot i revisionen 2,5%  

Naturvårdsombud 0,6%  

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga 

månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders 

utskott: 

Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom 
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-16, § 40, att tillämpa reglerna om 

månadsarvode på sätt att förrättningsersättning inte ska utgå till ordförande, 1:e 

vice ordförande och 2:e vice ordförande för deltagande i presidieberedning då det 

täcks av månadsarvodet.  

 

Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 

arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår 

ersättning): 

 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 

 
• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 

 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl. 

 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling 

 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl. 

 
• Utövande av delegationsbeslut 

 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 

 
• Uppvaktningar 
 

 
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för 

ordförande: 

 
• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 
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förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 

upprättas 

 
• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd 

 

• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande. 

 
• 2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

(oppositionsråd). 

 
• Kurser, seminarier och konferenser 

 
• Alla förrättningar utanför kommunen 

 
För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler 

som för kommunalråd och oppositionsråd med betydande del av heltid (40% 

eller mer) för ersättning vid förrättningar. 
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§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs 

Stadsnät AB:s styrelse  
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt 

sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, 

samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 

 
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 

 

§ 14 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i AB 

Bjuvsbostäder respektive Omsorg i Bjuv AB:s 

styrelser 
Ordförande i Omsorg i Bjuv AB är tillika ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden och är månadsarvoderad från nämnden. 

Ordföranden får därmed enbart sammanträdesarvode för uppdraget 

som styrelseordförande.  

 

Ordförande månadsarvode 15 % av grundarvode för riksdagsledamot.  

 

Vice ordförande månadsarvode 1,682 % av grundarvode för 

riksdagsledamot. 

 

Ordinarie ledamöter årsarvode 5,87 % av grundarvode för 

riksdagsledamot och sammanträdesarvode. 

 

Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 

kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

 
 

§ 15 Borgerlig vigselförrättare 
 

Borgerlig vigselförrättare, (som utses av Länsstyrelsen), får utföra vigslar 

i Bjuvs och andra kommuner. 

Vigselförrättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förrättad vigsel, har de 

fler vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel. 

 
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och 

förrättningsarvoden samt bilersättning. 

Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av 

brudparet. 

 
 

§ 16 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
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Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33% av grundarvode för 

riksdagsledamot per timme. 

Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i 

grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej. 
 

 

 § 17 Ersättning för jourtjänstgöring 
 

Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den 

förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn. 

Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 

tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden  socialnämnden eftersom 

jourersättningen ingår i deras månadsarvodet. 

 

§ 18 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 

Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad 

arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ: 

 
- Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad 

arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor 

angående beräknad förlorad arbetsförtjänst. 

 
- Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på 

grund av förtroendeuppdraget. 

 
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och 

utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgs socialnämnden - som 

fullgör uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 

 

§ 19 Pensionsförmån 

 
Förtroendevald erhåller 4,5% på utbetald ersättning för månadsarvode, 

sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid 

förrättning. 

Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, 

tjänstepensionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte 

pensionsgrundande. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de förtroendevalda. 
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§ 20 Förlorad semesterförmån 

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad 

semesterförmån. 
 

 

§ 21 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser 
 

Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller 

ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid 

ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn 

erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet 

från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

§ 22 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare 
 

Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid 

deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden. 

 

§ 23 Reseersättning vid gruppmöte 
 

1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i 

partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i 

fullmäktiges sammanträden. 

 
2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje 

fullmäktigesammanträde. 

 
3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över 

deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev 

medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de 

ersättningsberättigade deltagarna. 

 
 
 

§ 24 Arvode till kommunalråd, oppositionsråd och ordförande 

med uppdrag på minst 40%  
 

Kommunalråd, oppositionsråd respektive ordförande med uppdrag på 

minst 40% arvoderas enligt tabell i § 12. 

 
Kommunalråd och oppositionsråd med uppdrag på minst 40 %: 

Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden utgår inte för 

kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer. 

Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och 

förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer. 
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De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och 

tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på 

kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som 

tas i anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman.  

Reglerna ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller 

mer).  

Pensionsreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
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§ 25 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun på heltid eller 

betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 

bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd. 

 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. 

 
§ 3. Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

 
Bjuvs kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 

ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska 

gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 

bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. Förtroendevald 

som lämnat sitt uppdrag på grund av brottslig aktivitet enligt 4 kap. 9 § 

kommunallagen har inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 

 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
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Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 

och med 60 procent under år tre, förutsatt att samordning med inkomster från 

förvärvsarbete inte ska ske i enlighet med vad som framgår av § 25 6 §. Det 

ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. 

 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 

nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 

kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

 
§ 5. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 

ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder. 

 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 

årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

 
§ 6. Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 
Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas med inkomster från 

förvärvsarbete. 

 
§ 7. Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 

omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
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Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 

oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt 

eller har förtroendevald i annat fall borde inse att utbetalningen var oriktig, ska det 

för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

 
§ 8. Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. 

 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

 
§ 9. Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 

förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
 

§ 26 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun. 

 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

 
Pensionsbestämmelserna gäller inte förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

 
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. 

avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 
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§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

 
§ 4. Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 

och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 

pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 

eller kostnadsersättning. 

 
§ 5. Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp. 

 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 

på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med 

stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 

utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt 

till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för 

kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 

förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun ut 

motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 

pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
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utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 

förändringen av inkomstbasbeloppet. 

 
§ 6. Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 

respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 

 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

 
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

 
§ 7. Information 

Bjuvs kommun ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 

pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

 
§ 8. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, 

sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 

pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde 

och pensionsmyndigheten. 

 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

 
§ 9. Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning. 

 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan 

detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10. Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd 

av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 

 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 

föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 

anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

 
§ 11. Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 

betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 

förtroendevalds dödsfall. 

 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 

 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 12. Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 

förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 

och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

 
§ 13. Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Bjuvs kommun. 

 
§ 14. Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 

bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
§ 15. Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 

och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 

skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 

inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än 

sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 

§ 27 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 

 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 

40 procent av heltid. 

 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas 

av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare 

uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 
§ 2. Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och – 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
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§ 3. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 

avlider: 

 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

 
§ 4. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet. 

 
§ 5. Familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, 

har rätt till förmån i fem års tid. 

 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 

slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 

inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 6. Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 

till barnpension enligt SFB. 

 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och 

fostran i adoptionssyfte. 
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§ 7. Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn Ett 

efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden 

efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till 

en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen 

ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 

barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 

förändringen av prisbasbeloppet. 

 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 

till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 

utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 

månadsvis och i lika stora delar. 

 
§ 8. Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 

tre månader efter det att Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för 

utbetalningen. 

 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 

omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 

enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

 
När anmälan inkommit, anses Bjuvs kommun ha fått kännedom om dödsfallet. 

 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 

och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 

försäkringsinrättning. 

 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 

utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 

utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 

efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 

första stycket FAL. 

 
 

§ 28 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda 

 
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala 

huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med 

den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han 

utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan 

verksamhet. 

 
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom 

polisutredning) har samband med det politiska uppdraget. 

 
I TFA-KL ingår följande moment: 

 
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt 

kostnader i samband med skadan. 

 
 

Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångsbelopp. 

Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader. 

Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till 

efterlevande. 

 
Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer 

godkända av SAF, LO och PTK. 

 
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär. 

 

 

§ 29 Gratifikationsregler 
 

1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs 

kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en 

gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid 

för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur. 

 
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För 

gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 
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3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande 

text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 

 
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall 

frångå kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd. 

 
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan 

personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas. 

 

§ 30 PRAKTISKA ANVISNINGAR 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande: 

 
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad 

tjänstepension ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 

februari. 

 
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad 

ersättning på grund av uppdraget. 

 
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska 

utgå. 

 
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning. 

 
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till 

löneavdelningen. 

 

Utbetalning 
 

Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens 

ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad. 

 
Skatteuppgifter 

 
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag, 

kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på 

skatteavdrag. 

 
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in uppgiften 
görs skatteavdrag med 30 %. 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2022-00539  

Förslag till val av kommunstyrelse (13 ledamöter och 7 
ersättare) samt ordförande, tillika kommunalråd heltid, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Kenneth Bolinder (SD), 1:e vice ordförande 
Kalle Holm (SD) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Baloo Engström (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Matthias Åkesson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Liselott Ljung (S) 
Anders Månsson (S) 
Bo Blixt (S) 
Maria Berglund (KD) 
 
Ersättare 
Lisbeth Madsen (SD) 
Bengt Gottschalk (SD) 
Gazmir Vukaj (M) 
Zofia Svensson (M) 
Christer Landin (S) 
Bo Hallqvist (S) 
Krister Nilsson (C) 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 2022-00542  

Förslag till val av kultur- och fritidsnämnd (8 ledamöter 
och 4 ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-
12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Lisbeth Madsen (SD), 1:e vice ordförande 
Baloo Engström (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Linda Farrelly Helgesson (M), ordförande 
Gazmir Vukaj (M) 
Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande 
Anders Ljung (S) 
Pär Andersson (S) 
 
 
Ersättare 
Bengt Gottschalk (SD) 
Zofia Svensson (M) 
Liselott Rehnstrand (S) 
Eva Bengtsson (C)  
 
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 14 Dnr 2022-00544  

Förslag till val av teknisk nämnd (8 ledamöter och 4 
ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Matthias Åkesson (M), 1:e vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) 
 
 
Ersättare 
Sven-Ingvar Blixt (SD) 
Gazmir Vukaj (M) 
Lars Paradis (S) 
Bo-Göran Börjesson (S) 
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2022-00546  

Förslag till val av socialnämnd (10 ledamöter och 5 
ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Sammanfattning 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 18:35 – 18:40. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Baloo Engström (SD), ordförande 
Benny Trollehjelm (SD) 
Poul Erik Berntsen (SD) 
Susanne Mårtensson (SD) 
Gazmir Vukaj (M), 1:e vice ordförande 
Linda Farrelly Helgesson (M) 
Anders Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Inga Bakken (S) 
Madeleine Landin (S) 
Maria Berglund (KD) 

 

Ersättare 
Lisbeth Madsen (SD) 
Christopher Persson (SD) 
Zofia Svensson (M) 
Christer Landin (S) 
Camilla Sjöberg (C) 
 

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2022-00547  

Förslag till val av fem revisorer samt sammankallande 
för perioden 2023-01-01 - 2027-05-31 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktigesbeslut 

Gustaf Tornerhjelm (M) 
Bengt-Eric Nilsson (M) 
Rune Ahlberg (S), sammankallande 
Christos Torounidis (S) 
Sven Yngve Persson (-)  
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2022-00553  

Förslag till val av 6 styrelseledamöter och 4 
suppleanter till AB Bjuvsbostäder för perioden 2023-01-
01 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Pia Trollehjelm (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Matthias Åkesson (M) 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
Stefan Svalö (S) 
Christer Stedt (S) 
 
 
Suppleanter 
Bengt Gottschalk (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
Ola Nilsson (S) 
Krister Nilsson (C)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2022-00580  

Förslag till val av ordförande och vice ordförande i AB 
Bjuvsbostäder för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Matthias Åkesson (M), ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), vice ordförande      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2022-00555  

Förslag till val av revisorer till AB Bjuvsbostäder för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Gustaf Tornerhjelm (M) 
Bengt-Eric Nilsson (M) 
Rune Ahlberg (S) 
Christos Torounidis (S) 
Sven Yngve Persson (-)  
      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2022-00560  

Förslag till val av 6 styrelseledamöter och 4 
suppleanter till Omsorg i Bjuv AB för perioden 2023-01-
01 till ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Raymond Blixt (SD) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
Matthias Åkesson (M) 
Anders Månsson (S) 
Maria Berglund (KD) 
 
 
Suppleanter 
Susanne Mårtensson (SD) 
Andrej Schönbäck (M) 
Ulrika Thulin (S) 
Liselott Rehnstrand (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2022-00581  

Förslag till val av ordförande och vice ordförande i 
Omsorg i Bjuv AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Jörgen Johnsson (M), ordförande 
Raymond Blixt (SD), vice ordförande      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 34 Dnr 2022-00562  

Förslag till val av fem revisorer och en ersättare till 
Omsorg i Bjuv AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Gustaf Tornerhjelm (M) 
Bengt-Eric Nilsson (M) 
Rune Ahlberg (S) 
Christos Torounidis (S) 
Sven Yngve Persson (-)  
 
Revisorssuppleant utses inte enligt förslag på ändring i bolagsordningen.      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 10 Dnr 2022-00540  

Förslag till val av en ledamot och en ersättare i 
gemensam överförmyndarnämnd för perioden 2023-01-
01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Jörgen Johnsson (M) 

 

Ersättare 
Terhi Laine (S) 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022-00548  

Förslag till val av oppositionsråd, halvtid, för perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Oppositionsråd Ulrika Thulin (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2022-00549  

Förslag till val av ett kommunalråd 30 procent och ett 
kommunalråd 20 procent för perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunalråd 30% Matthias Åkesson (M) 
Kommunalråd 20% Jörgen Johnsson (M)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2022-00552  

Förslag till val av ett naturvårdsombud för perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Poul Erik Berntsen (SD) 
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2022-00554  

Förslag till val av kommunens stämmoombud med 
ersättare till AB Bjuvsbostäder för perioden 2023-01-01 
till ordinarie bolagsstämma 2027 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Stämmoombud 
Mikael Henrysson (SD) 

 

Ersättare 
Kenneth Bolinder (SD) 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2022-00559  

Förslag till val av en revisor och en ersättare till Bjuvs 
Stadsnät AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Revisor 
Rune Ahlberg (S) 

 

Ersättare 
Gustaf Tornerhjelm (M) 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 27 Dnr 2022-00556  

Förslag till val av tre ledamöter och en ersättare i Bjuvs 
Stadsnät AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Sammanfattning 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 19:00 – 19:05 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Kenneth Bolinder (SD) 
Andrej Schönbäck (M) 
Urban Berglund (KD) 
 
 
Ersättare 
Andreas Björk (SD)     
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 28 Dnr 2022-00557  

Förslag till val av ordförande i Bjuvs Stadsnät AB för 
perioden 2023-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Andrej Schönbäck (M), ordförande 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 35 Dnr 2022-00563  

Förslag till val av en direktionsledamot och en ersättare 
till Kommunalförbundet Medelpunkten för perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Baloo Engström (SD) 
 
 
 
Ersättare 
Anders Månsson (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 37 Dnr 2022-00565  

Förslag till val av en ledamot och en ersättare till 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för perioden 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Mikael Henrysson (SD) 
 
 
Ersättare 
Jörgen Johnsson (M)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 Dnr 2022-00566  

Förslag till val av ett stämmoombud och en ersättare till 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB för perioden 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Stämmoombud 
Pia Trollehjelm (SD) 
 
 
Ersättare 
Matthias Åkesson (M)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2022-00567  

Förslag till val av en ledamot och en ersättare till 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB för perioden 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Mikael Henrysson (SD) 
 
 
 
Ersättare 
Jörgen Johnsson (M)   
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2022-00568  

Förslag till val av ett stämmoombud och en ersättare till 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB för perioden 
ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Stämmoombud 
Kenneth Bolinder (SD) 

 

 

Ersättare 
Matthias Åkesson (M) 

      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 41 Dnr 2022-00569  

Förslag till val av en styrelserepresentant i Sydvatten 
AB för perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till 
ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Mikael Henrysson (SD)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2022-00570  

Förslag till val av en ledamot i Sydvatten AB 
valberedning för perioden ordinarie bolagsstämma 
2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Baloo Engström (SD)      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2022-00571  

Förslag till val av en ägarrepresentant och en ersättare 
vid Sydvatten AB bolagsstämma för perioden ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Representant 
Pia Trollehjelm (SD) 

 

 

Ersättare 
Matthias Åkesson (M) 

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 44 Dnr 2022-00572  

Förslag till val av en ledamot och en ersättare till 
Söderåsens samordningsförbund (FINSAM) för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Raymond Blixt (SD) 

 

 

Ersättare 
Jörgen Johnsson (M) 

      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2022-00573  

Förslag till val av en revisor och en ersättare till 
Söderåsens samordningsförbund (FINSAM) för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Revisor 
Rune Ahlberg (S) 

 

Ersättare 
Bengt-Eric Nilsson (M) 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2022-00574  

Förslag till val av två ledamöter och två ersättare till 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst för perioden 2023-
01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Mikael Henrysson (SD) 
Ulrika Thulin (S) 
 
 
 
Ersättare 
Jörgen Johnsson (M) 
Anders Månsson (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2022-00575  

Val av en ledamot och en styrelsesuppleant i 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för 
perioden ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamot 
Mikael Henrysson (SD) 
 
 
Suppleant 
Ulrika Thulin (S) 
 
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 Dnr 2022-00576  

Val av ett ägarombud i Ängelholm Helsingborg 
flygplats Holding AB för perioden ordinarie 
bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027 

     
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 
Kenneth Bolinder (SD) 

      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2022-00578  

Förslag på förordnande av borgerliga vigselförrättare      

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Johanna Augustsson (S) 
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 11 Dnr 2022-00541  

Förslag till val av utbildningsnämnd (10 ledamöter och 
5 ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-
31    

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Kenneth Bolinder (SD), ordförande 
Benny Trollehjelm (SD) 
Sara Andersson (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Söderberg (S) 
Catarina Leo (S) 
Rickard Persson (C) 
 

 

Ersättare 
Vakant (SD) 
Matthias Åkesson (M) 
Jonas Lindqvist (KD) 
Viktoria Sjöstrand (V) 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2022-00545  

Förslag till val av valnämnd (6 ledamöter och 6 
ersättare) samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 
Lisbeth Madsen (SD), 1:e vice ordförande 
Susanne Mårtensson (SD) 
Patric Fors (M), ordförande 
Matthias Åkesson (M) 
Anders Ljung (S), 2:e vice ordförande 
Johanna Augustsson (S) 
 
 
Ersättare 
Bengt Gottschalk (SD) 
Daniel Bergsten (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
Vakant (SD) / (M) 
Niklas Svalö (S) 
Arild Johansen (KD) 
 
      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2022-00550  

Förslag till val av tre gode män jord- och 
skogsbruksfrågor, enligt fastighetsbildningslagen,  för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kenneth Bolinder (SD) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Vakant (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2022-00551  

Förslag till val av tre gode män tätortsförhållanden, 
enligt fastighetsbildningslagen,  för perioden 2023-01-
01 - 2026-12-31 

 

 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Sven-Ingvar Blixt (SD) 
Vakant (M) 
Kai Christiansen (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2022-00558  

Förslag till val av kommunens ägarombud i Bjuvs 
Stadsnät AB för perioden 2023-01-01 till ordinarie 
bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Stämmoombud 
Mikael Henrysson (SD) 

 

Ersättare 
Vakant (M) 

      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 33 Dnr 2022-00561  

Förslag till val av kommunens stämmoombud med 
ersättare till Omsorg i Bjuv AB för perioden 2023-01-01 
till ordinarie bolagsstämma 2027 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Stämmoombud 
Mikael Henrysson (SD) 
 
 
Ersättare 
Vakant (SD)     
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 Dnr 2022-00564  

Förslag till val av tre ombud och tre ersättare till 
Skånes Kommuners förbundsmöte för tiden 2023 - 2026 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ombud 
Mikael Henrysson (SD) 
Kenneth Bolinder (SD) 
Ulrika Thulin (S) 
 
 
Ersättare 
Vakant (M) 
Vakant (M) 
Liselott Ljung (S)      
 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 49 Dnr 2022-00577  

Förslag till val av 14 ordinarie huvudmän i Ekeby 
Sparbank för perioden ordinarie årsstämma 2023 till 
ordinarie årsstämma 2027     

 

Sammanfattning 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 19:25 – 19:30 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ekeby 
Kalle Holm (SD) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Gerry Olsson (SD) 
Niklas Osslén (M) 
Camilla Fors (M) 
Vakant (M) 
Walter Steffert (S) 
Anders Ljung (S) 
Martin Fridehjelm (S) 
Lars-Anders Lindgren (S) 
 
Bjuv 
Baloo Engström (SD) 
Bo Berglund (KD) 
 
Billesholm 
Vakant (M) 
Liselott Ljung (S)      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 98 Dnr 2022-00016  

Ej verkställda beslut 2022 

Sammanfattning 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 22-11-09 
Rapportering avseende läget den 31 oktober 2022 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där den 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där 
anhöriga till den enskilde tackat nej till erbjuden plats. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
   
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Eva-Marie Hasslöf, nämndsekreterare 
eva-marie.hasslof@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-09 
Referens 

VON 2022-00016 

 

 
 

 

 

Ej verkställda beslut 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 22-11-09 

Rapportering avseende läget den 31 oktober 2022 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där den 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där 
anhöriga till den enskilde tackat nej till erbjuden plats. 
 
 

Ärendet 

Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.    
   

Jessica Alfredson 
socialchef 

Eva-Marie Hasslöf 
nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorer 
Diariet 
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