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Terhi Laine (S) 
Leif Johansson (V) 
Krister Bergsten (L) 
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§ 21 Dnr 2021-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kalle Holm (SD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Kalle Holm (SD) till att justera dagens 
protokoll.      
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§ 22 Dnr 2021-00005  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Innan sammanträdets öppnande meddelar ordförande att ärende 6 
Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, utgår.    
 
Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-03-03, rev 2021-03-04. 
 
Anders Månsson (S) vill lägga ett initiativärende till dagordningen. 
 
Ordförande föreslår att initiativärendet Initiativärende: angående remisstid 
för Lokalförsörjningsprogram 2021-2025 läggs som ärende 7 på 
dagordningen. 
   
 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
ordförandes förslag på tillägg av initiativärendet.       
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§ 23 Dnr 2021-00118  

Presentation av kommunikationschef Maya Saksi och 
ekonomichef Mats Rosengren 

Sammanfattning 

Kommunikationschef Maya Saksi och ekonomichef Mats Rosengren har 
båda nyligen börjat sina anställningar i Bjuvs kommun och presenterade sig 
för kommunstyrelsen på dagens sammanträde. 
      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och hälsar Maya Saksi och Mats 
Rosengren välkomna till Bjuvs kommun. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunikationschef 
Ekonomichef 
Diariet      
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§ 24 Dnr 2021-00060  

Avtal om fastighetsreglering mellan Bjuvstorp 5:116, 
5:29 och 5:124 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 
och Bjuvstorp 5:124. 

Kommunen har till att avsikt att överlåta ett markområde om ca 1 917 kvm 
från fastigheten Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 som gränsar till 
Bjuvstorp 5:124 till dess ägare Bjuvs företagshotell AB. 

Ersättningen för marken är satt till 210 870 kronor (1 917 m2 x 110 kr/ m2 ). 
Den slutgiltiga summan kan kommas att regleras efter genomförd 
lantmäteriförrättning. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021–01–29 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor. 
Översiktskarta 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 ägare Bjuvs kommun och Bjuvstorp 
5:124 ägare Bjuvs företagshotell AB. 

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

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (16) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-24, § 29 
 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 ägare Bjuvs kommun och Bjuvstorp 
5:124 ägare Bjuvs företagshotell AB. 

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

   
 
Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 25 Dnr 2021-00086  

Uppföljning intern kontroll 2020 kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Kommunstyrelsen ska varje år utifrån en riskanalys ta fram minst två 
kommunövergripande kontrollmoment som alla nämnder ska granska.  
Syftet är att skapa en gemensam nivå för den interna kontrollen. Härutöver 
ska kommunstyrelsen ha minst två kontrollmoment avseende den egna 
verksamheten. Kontrollmomenten fastställdes av kommunstyrelsen i 
internkontrollplanen för 2020.  
 
Under 2020 har de kommunövergripande kontrollmomenten berört 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR respektive kommunens 
lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsens egna kontrollmoment har 
berört avvikelser i självservice som kan leda till löneskulder respektive 
kontroll av informationen som publiceras på den externa webb-platsen. 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen Genom 
analys av de iakttagelser som gjorts i relation till respektive kontrollmoment 
föreslår förvaltningen i uppföljningen av den interna kontrollen 
förbättringsåtgärder samt vem som ska vara ansvarig för genomförande av 
åtgärderna.   

   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2020-02-12 
Uppföljning Intern kontroll 2020 kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

att anta förslag till förbättringar enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen” 
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att anta ansvarig att genomföra förbättringar enligt beskrivning i ”Intern 
kontroll – Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen”.   

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 202102-24, § 31 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

att anta förslag till förbättringar enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen” 

att anta ansvarig att genomföra förbättringar enligt beskrivning i ”Intern 
kontroll – Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen”.   

   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 26 Dnr 2021-00115  

Yrkesresan 

Sammanfattning 

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för 
socialtjänstens medarbetare som ursprungligen togs fram för och av 
kommunerna i Göteborgsregionen. SKR har utrett möjligheten att använda 
programmet i hela landet och planerar nu för en nationell lansering med 
start 2021. Alla landets kommuner har fått erbjudande om att ansluta till 
Yrkesresan och det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet är att kommuner ska 
få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. 
Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad 
socialtjänst. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna svar på 
erbjudandet till SKR. 
  

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-01 

  

Ärendet 

Yrkesresan ska förbättra kvaliteten i mötet mellan socialtjänsten och 
kommunernas invånare. I konceptet ingår digitalt lärande och kursdagar 
som anordnas på regional nivå. I slutet av 2020 fick alla kommuner ett 
erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och hittills har 232 tackat ja. 

Avtalsperioden sträcker sig från 2021-2027. Under den här perioden ska 
totalt fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom 
socialtjänsten. Den första yrkesresan rör medarbetare inom 
myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård och kommande 
yrkesresor planeras tillsammans med anslutna kommuner. 

Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens 

att utveckla socialtjänsten för att därmed på sikt uppnå en jämnare och 

högre kvalitet för Sveriges socialtjänst. 

Erbjudandet innebär: 

• Koncept för introduktion och kompetensutveckling för 

medarbetare i olika områden   inom socialtjänsten 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (16) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

• Kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdaterat 

innehåll från relevanta aktörer, till exempel 

Socialstyrelsen 

• Tillgång till lärplattform och kursdagar i regional regi 

Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar 

som anordnas regionalt. 

De som omfattas av Yrkesresan är i Bjuvs kommun Vård- och 

omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och 

avdelningen för arbete och tillväxt. Förvaltningarna har samstämmigt 

uttryckt att de vill delta i Yrkesresan. Kostnaderna för att delta i 

programmet fördelas lika mellan berörda nämnder.  

Kostnaden för tjänsten beslutas av SKR och baseras på antalet invånare i 

kommunen och hur många kommuner som ansluter sig. Avgiften betalas 

årsvis till Sveriges Kommuner och Regioner. Priset för tjänsten är 1,33 kr 

per kommuninvånare, förutsatt att samtliga kommuner i landet tackar ja till 

erbjudandet. Maxpriset för tjänsten blir 2,28 kr per invånare/år. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bjuvs kommun ska delta i SKR:s koncept Yrkesresan och att kostnaden ska 
fördelas lika mellan barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens 
utskott för arbete och tillväxt samt vård- och omsorgsnämnden.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-03, § 45 
 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bjuvs kommun ska delta i SKR:s koncept 
Yrkesresan och att kostnaden ska fördelas lika mellan barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt samt 
vård- och omsorgsnämnden.  

   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (16) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Beslutet skickas till: 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 27 Dnr 2021-00125  

Initiativärende: angående remisstid för 
Lokalförsörjningsprogram 2021-2025 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
 
Ärendet gäller remisstid för ”Lokalförsörjningsprogram 2021-2025” som är 
beslutad för att lämnas in till Kommunstyrelsen 2021-04-07. Detta 
lokalförsörjninsprogram är omfattande och oerhört viktigt inför framtiden. 
Beslut om olika inriktningar i programet påverkar oss som kommun inte bara 
till och med 2025 utan även längre fram. 
”Lokalförsörjningsprogram 2021-2025” har skickats till Barn och 
utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur och fritid, Vård och 
omsorgsnämnden under februari. 
Lokalförsörjningsprogram 2021-2025 har inte skickats till Bjuvs kommuns 
olika partier. 
Med tanke på programets omfattning både i sak och i tid så skulle en 
förlängd remisstid ge Bjuvs kommuns politiska partier en bättre möjlighet att 
besvara remisen. 
 
 
Jag yrkar på: 
Att Lokalförsörjningsprogram 2021-2025 skickas till de politiska partierna. 
Att Kommunstyrelsen beslutar att förlänga remisstiden till 2021-06-01. 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2021-03-10 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S), Urban Berglund (KD) Nils Nilsson 
(C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
initiativärende. 

Claes Osslén (SD) och Patric Fors (M) yrkar avslag på Anders Månssons 
(S) initiativärende.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) initiativärende och 
avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
initiativärendet. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

 

JA = Anders Månssons (S) initiativärende  

NEJ = avslagsyrkande  

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

6 JA-röster 7 NEJ-röster 

   

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Anders Månssons (S) initiativärende. 
 
 
 

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD)reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 28 Dnr 2021-00008  

Anmälningar  

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24, 2021-03-03 

 
2) 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 2021-02-24 
 
 
3)  KS 2021-00051 
Byggnadsnämnden § 10: Kommunrevisionens granskning av 
detaljplaneprocessen i Bjuvs kommun (med bilaga) 
      
4)  KS 2021-00114 
Byggnadsnämnden § 8: Uppföljning av plan för intern kontroll 2020 (med 
bilagor) 
 

5)  KS 2021-00100 
Kultur- och fritidsnämnden § 8: Billesholm 450 år, med bilaga 
 

6)  KS 2020-00135 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll 2020-12-01 
 

7)  KS 2021-00096 
Överförmyndarnämnden 4 K: protokoll 2021-01-26, 2021-02-23 
 
8)  KS 2020-00514 
Klippans kommunfullmäktige § 8: Ändring av aktieägaravtal avseende 
Helsingborgs-Ängelholms flygplats Holding AB 
 

9)  KS 2020-00514 
Perstorps kommunfullmäktige § 11: Ändring av aktieägaravtal avseende 
Helsingborgs-Ängelholms flygplats Holding AB (med bilaga) 
 
 
10)  KS 2021-00098 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: protokoll direktionen 2021-02-16 
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11)  KS 2021-00098 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Rapport intern kontroll 2020  
 
12)  KS 2021-00098 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Rapport intern kontroll avseende 
avtalstrohet samt dokumentation av inköp över 100 tkr avseende jan-dec 
2020 
 

13)  KS 2021-00067 
Söderåsens miljöförbund: protokoll direktionen 2021-02-09 
 
14) KS 2021-00081 
AB Bjuvsbostäder: styrelseprotokoll 2021-02-01 

 

15) KS 2021-00085 
Vegeåns Vattenråd: styrelseprotokoll 2021-01-26 

 
16) KS 2020-00017 
NSR AB: styrelseprotokoll 2020-12-11 

 

17) KS 2021-00095 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB: Informations- och nyhetsbrev nr 1 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


