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§ 31 Dnr 2022-00003  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Anders Månsson (S) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 32 Dnr 2022-00006  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-03-09. 
 
Anders Månsson (S) yrkar att ärende 8 Tolkning och tillämpning av regler 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda (dubbelt timarvode) och ärende 
9 Tolkning och tillämpning av regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda (presidieberedning) utgår för ytterligare beredning i 
parlamentarisk grupp. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
ordförandes förslag på dagordning och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes förslag på dagordning. 

 

     
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.      
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§ 33 Dnr 2022-00131  

Information om gemensam återvinningscentral (Ulf 
Molén, Anna-Karin Falkenström, Conny Wettergren från 
NSR) 

Sammanfattning 

Ulf Molén VD NSR, Anna-Karin Falkenström enhetschef ÅVC, Conny 
Wettergren anläggningschef informerade om det pågående arbetet med 
lokaleringen av ny ÅVC Söderåsen (återvinningscentral för Bjuvs och 
Åstorps kommun). 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.      
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§ 34 Dnr 2022-00104  

Uppföljning intern kontroll 2021 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 ta fram minst två kontrollmoment avseende den egna 
verksamheten. Kontrollmomenten fastställdes av kommunstyrelsen i ”Intern 
kontroll – Plan 2021.”  

 
Under 2021 har de kommunövergripande kontrollmomenten berört inköp 
och avtalstrohet samt rutiner för arkivering och gallring. Kommunstyrelsens 
egna kontrollmoment har berört hanteringen av begäran om utlämning av 
allmänna handlingar samt uppsikten över de hel- och majoritetsägda 
kommunala bolagen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 
ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen 
senast i samband med årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnar 
förvaltningen också̊ förslag på förbättringsåtgärder samt anger vem som ska 
vara ansvarig för genomförande av åtgärderna.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2022-02-25 
Intern kontroll – Uppföljning 2021, Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

att anta förslag till förbättringsåtgärder enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2021 Kommunstyrelsen”, 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-09, § 48 
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Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

att anta förslag till förbättringsåtgärder enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2021 Kommunstyrelsen”, 

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

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och utskottet för arbete och tillväxt 
Kanslichef  
Ekonomiavdelningen 
Omsorg i Bjuv AB 
AB Bjuvsbostäder 
Bjuvs stadsnät AB 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 35 Dnr 2022-00114  

Säkerhetsskyddschef för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2018, § 182, att utse 
beredskapssamordnare Kenney Pihl till säkerhetsskyddschef. Reglerna om 
säkerhetsskyddschef i säkerhetsskyddslagen (2018:585) har ändrats från 
och med december 2021. Av lagändringen följer att säkerhetsskyddschefen 
numera behöver vara anställd direkt av kommunen.  

I 7 § säkerhetsskyddslagen anges följande om säkerhetsskyddschefens 
ansvar: Vid verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet 
samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras. 
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för 
verksamhetsutövarens verksamhet, om en sådan chef finns, och annars 
verksamhetsutövarens ledning.  

Då beredskapssamordnaren är anställd av Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst och utför sitt arbete åt Bjuvs kommun med stöd av avtal föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att i stället utse kanslichef Julia Pietrek till 
säkerhetsskyddschef.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-02-22 
Kommunstyrelsen 2018-12-19, § 182 
        
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
entlediga Kenney Pihl, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, som 
säkerhetsskyddschef och utse Julia Pietrek som säkerhetskyddschef i Bjuvs 
kommun fr o m 2022-03-21. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-09, § 49 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Kenney Pihl, Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst, som säkerhetsskyddschef och utse Julia Pietrek som 
säkerhetskyddschef i Bjuvs kommun fr o m 2022-03-21. 

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Beredskapssamordnare 
Länsstyrelsen 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 36 Dnr 2022-00073  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla 
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer, 
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av 
detta ses nämndernas reglementen över. Barn- och utbildningsnämnden 
har vid sammanträde den 26 januari 2022 föreslagit att ett nytt reglemente 
för nämnden ska antas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har inte något att erinra 
mot förslaget.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-01-26, § 9 inklusive 
beslutsunderlag 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden och att det ska gälla från och med 2022--04-01 då 
det nuvarande reglementet upphävs.  

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-23, § 44 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden och att det ska gälla från 
och med 2022--04-01 då det nuvarande reglementet upphävs.  
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Beslutet ska skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
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§ 37 Dnr 2020-00313  

Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund 

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund drivs sedan 2009 som kommunalförbund 
bestående av Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs samt Örkelljunga 
kommuner, och fungerar som medlemskommunernas gemensamma 
miljönämnd och miljöförvaltning. Bjuvs kommun har genom beslut i 
kommunstyrelsen den 10 juni 2020 begärt utträde ur miljöförbundet för att 
istället bedriva myndighetsuppdraget i egen regi. En utredning kring 
konsekvenser för miljöförbundet med anledning av det aviserade utträdet, 
liksom omställningskostnader har genomförts. Medlemskommunernas 
uppfattning har varit att med avsteg från förbundsordningen möjliggöra ett 
förtida utträde för Bjuvs kommun per den 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har därför tagit fram förslag till ekonomisk uppgörelse 
som redovisas i ärendet. 

Sammanfattningsvis innebär de övriga medlemskommunernas förslag 
följande: 

Bjuvs kommun lämnar Miljöförbundet per den 30 juni 2022.  

Bjuvs kommun svarar för de omställningskostnader om 1,0 mkr som 
uppkommer under tiden 1 juli – 31 december 2022.  

Upparbetade tillsynsskulder under 2020 och 2021 resultatförs i 2021 års 
bokslut. Medlemskommunerna tillskjuter extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

Bjuvs kommun svarar för eventuella ytterligare överkostnader som uppstår 
under första halvåret 2022 som är relaterade till Bjuvs beslut att lämna 
förbundet.  

Om Bjuvs kommun efter utträdet är i behov av tjänster från miljöförbundet 
köps dessa mot sedvanlig av ägarkommunerna beslutad taxa.  

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men med den revideringen att de omställningskostnader, 
för perioden 1 juli – 31 december 2022, som Bjuvs kommun ska svara för 
beräknas till 900 000 kronor.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Julia Pietrek 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 med bilagor 
Brev 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 

Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund är sedan 2009 gemensam 
miljönämnd och miljöförvaltning för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, 
Svalöv och Örkelljunga. Syftet är bland annat att möjliggöra större 
effektivitet samt förbättrade förutsättningar att upprätthålla och attrahera 
kompetens. 

Bjuvs kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 
begärt utträde ur miljöförbundet för att istället bedriva myndighetsuppdraget 
i egen regi. 

Det finns en gemensam vilja hos medlemskommunerna att skapa 
förutsättningar för ett så skyndsamt utträde som möjligt, villkorat av en 
ekonomisk överenskommelse mellan kommunerna för ett förtida utträde. 
Ambitionen är att möjliggöra ett utträde per 30 juni 2022, i alla avseenden 
senast per 31 december 2022. Om överenskommelse om utträde per 
senast 31 december 2022 ej fattas, finns risk att förbundet kan komma att 
likvideras i enlighet med §14 i förbundsordningen. De övriga 
medlemskommunerna bedömer att det av Bjuv i kommunstyrelsen fattade 
beslutet ska konfirmeras i Bjuvs kommunfullmäktige för att utträdet ska 
verkställas. Så sker när kostnaderna för utträdet har verifierats. 

De övriga medlemskommunerna har anlitat 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. 

Slutrapport har överlämnats till medlemskommunerna, daterad den 30 
oktober 2021. Analys, slutsatser och rekommendationer redovisas tydligt i 
rapporten. 

Ett förtida utträde för Bjuv per 30 juni 2022, innebär merkostnader för 
förbundet och kvarvarande medlemskommuner. Dessa merkostnader, för 
vilka Bjuv kan anses ha ett ersättningsansvar, uppskattas i utredningen till 
cirka 900 000 kr vid ett utträde per 30 juni 2022. De övriga 
medlemskommunerna har härefter gjort en bedömning att merkostnaderna 
bör fastställas till ytterligare 100 000 kronor utöver vad som framgår av 
utredningen.  

Det är viktigt att poängtera att miljöförbundet har ansvar och skyldighet mot 
medlemskommunerna att påbörja anpassning av verksamheten för det 
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framtida läget, och initiera de justeringar som behövs för att minimera 
ekonomiska effekter för alla medlemskommunerna. Detta utan att 
underminera möjligheten att utöva verksamheten i enlighet med uppdrag 
och lagstiftning. 

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. 

Under 2022 har kvarvarande medlemskommuner vidare att ta ställning till 
ny förbundsordning, reglemente samt övriga styrdokument till följd av Bjuvs 
utträde. 

 

Särskilt om ekonomiska förutsättningar 

Tillsynsskuld 2020–2021 

Förbundet har under ett flertal år urholkat det egna kapitalet men har sedan 
2018 haft en positiv utveckling med årliga överskott och ett successivt 
uppbyggt eget kapital. För innevarande år är den trenden prognostiserad att 
brytas. Vid halvårsskiftet 2021 prognostiserades ett resultat om ca -100 tkr, 
vilket har reviderats per september att uppgå till ca -350 tkr. I tillägg till 
prognostiserat resultat är prognosen inför 2022 att tillsynskulden till följd av 
pandemi och därmed minskade intäkter in i 2021 kommer kvarstå på 
samma nivå in i 2022. Dvs ca 1300-1400 timmar, motsvarande ca 965 tkr 
(bedömd resultatpåverkan 2021). Totalt prognostiseras tillsynsskulden till ca 
1,0 mnkr vid utgången av 2021. 

Som framgår av rapporten råder ett ”underskott” av personal inför 2022. 
Fram till Bjuvs utträde finns risk att tillsynskulden kommer kvarstå, möjligen 
till och med öka, per utgången av 2022. Med stor sannolikhet är 
konsekvensen att förbundet åter står med ett negativt eget kapital i 
verksamheten. Storleken är i nuläget svår att bedöma. Ett rimligt antagande 
är sannolikt att detta kommer uppgå till minst 500 tkr utan tidigarelagda 
extra medlemsbidrag.  

Därför föreslås att ”Tillsynsskuld 2021” resultatförs per bokslut 2021 och 
regleras med erforderliga extra medlemsbidrag. Skulden regleras mellan 
medlemskommunerna, enligt nyckeln baserad på invånarantal. Detta för att 
renodla och underlätta ekonomisk uppföljning, slutredovisning och 
överenskommelse avseende utträdesår 2022 för Bjuvs räkning. 

Eventuella ytterligare tillsynsskulder uppkomna under första halvåret 2022 
belastar resultatet i ett bokslut som avser tiden till och med 30 juni 2022. 
Medlemskommunerna tillskjuter solidariskt extra medlemsbidrag för att 
återställa det negativa egna kapital som uppkommer.  

 

Övriga medlemskommuners förslag till ekonomisk uppgörelse 
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Det samlade resultatet för 2022, och därmed påverkan på de samlade 
tillgångarna/skulderna är ett solidariskt ansvar i enlighet med 
förbundsordningen. Därefter upphör det ekonomiska ansvaret för 
utträdande part. Därför föreslås en överenskommelse utifrån principer för 
beräkning av merkostnader i perioden fram till den 31 december 2022. 
Dessa baseras på: 

1. De merkostnader, perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för 
förbundet och därmed kvarvarande kommuner pga. Bjuvs utträde ur 
förbundet. Dessa är beräknade till ca 1,0 mnkr. 

2. Avräkning av samlade skulder/tillgångar per faktiskt frånträdesdatum – 
bokslut per 30 juni 2022. Denna är svår att prognostisera, och påverkas 
också av om uppkommen tillsynsskuld (2020 och 2021) resultatförs per 
bokslut 2021. Utredaren föreslår att så görs, och att eventuellt underskott av 
eget kapital regleras genom extra medlemsbidrag per bokslut 2021. Slutlig 
avräkning bör ske utifrån halvårsbokslut 30 juni 2022. 

3.  Eventuellt stöd avseende Bjuvs utträde, avser både förberedelser inför 
utträde fram till den 30 juni 2022, samt perioden därefter. Denna behöver 
bedömas utifrån dialog och överenskommelse mellan Bjuv och 
miljöförbundet. 

 

Bjuvs bedömning av förslaget 

Bedömningen är att förslaget till ekonomisk uppgörelse i väsentliga delar 
bör accepteras. Men det rimliga är att de merkostnader, för perioden 1 juli – 
31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed kvarvarande 
kommuner och som Bjuv ska svara för, beräknas till 900 000 kronor såsom 
föreslås i utredningen. Vidare bedöms det orimligt att Bjuvs kommun ska 
svara för eventuella ytterligare merkostnader på grund av sitt utträde, i 
synnerhet mot bakgrund av att övriga medlemskommuner förväntar sig att 
Bjuv ensam ska bära kostnaden för utredningen från Startpoint Advisory 
AB.   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bekräfta 
kommunstyrelsens beslut av den 10 juni 2020 att Bjuvs kommun ska utträda 
ur Söderåsens miljöförbund och att begäran om utträde har skett före den 1 
juli 2020 samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att 
inrätta en miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag 
på reglemente för nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
att utträdet sker den 30 juni 2022, att godkänna i ärendet redovisade förslag 
till ekonomisk uppgörelse mellan de fem medlemskommunerna med 
anledning av utträdet med den revideringen att de merkostnader, för 
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perioden 1 juli – 31 december 2022, som uppstår för förbundet och därmed 
kvarvarande kommuner beräknas till totalt 900 000 kronor samt att i 
samband med 2021 års bokslut tillföra extra medlemsbidrag för att 
balansera negativt eget kapital i förbundet. Kostnaderna bärs av 
medlemskommunerna baserat på invånarantal och belastar 2021 års 
resultat i kommunerna. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkande: ”yrkar vi Moderater på att Bjuvs kommun 
lämnar Miljöförbundet per den 31/12 2022”. 

Ulrika Thulin (S) yrkar ”att Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar att 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att återta ärendet om 
utträde ut Söderåsens Miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs kommun 
att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund.” 

 

Ajournering 

Sammanträdes ajourneras 9:20-9:25 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) förtydligar sitt yrkande till ”att kommunstyrelsens 
beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar 
miljöförbundet per den 31/12 2022”. 

Ordförande tilläggsyrkar följande till Jörgen Johnssons (M) yrkande: ”samt 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att inrätta en 
miljöavdelning och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
reglemente för nämnden”. 

 

Ajournering  

Sammanträdes ajourneras 9:40 – 9:45 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer propositionsordning på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
Jörgen Johnssons (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande, och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt Jörgen Johnssons (M) yrkande med 
ordförandes tilläggsyrkande. 
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Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

JA = Jörgen Johnsson (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

NEJ: Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nilsson (C) 

JA: Bengt Gottschalk (SD), Jörgen Johnsson (M) och Mikael Henrysson 
(SD). 

Resultat 3 – 3, ordförandes utslagsröst ger resultatet 3 – 4. 

 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) meddelar att de inte 
längre deltar i beslutet . 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen 
Johnsson (M) yrkande med ordförandes tilläggsyrkande, och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Jörgen Johnsson (M) yrkande med 
ordförandes tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige 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. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-09, § 50 
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Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar: 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. 

Jörgen Johnsson (M) Pia Trollehjelm (SD), Matthias Åkesson (M), Kalle 
Holm (SD) och Anne Li Ullerholm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD) och Christer Landin (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. 

 

 

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), Christer Landin (S), Bo Hallqvist (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 38 Dnr 2021-00368  

Minoritetsåterremiss av 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.  
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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 
388). Bedömningen är att en samlad socialtjänst kan sänka sådana 
’trösklar’.  
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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. 

 

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 
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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.  

 

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, 
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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.   

   

Reservation 

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

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 
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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. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 39 Dnr 2021-00522  

Tolkning och tillämpning av regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda (dubbelt timarvode) 

Sammanfattning 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Olika 
typer av ersättning som kan utgå är exempelvis sammanträdesarvode, 
resekostnadsersättning och förrättningsersättning. I bestämmelserna finns 
angivet förutsättningar som ska vara uppfyllda för att respektive ersättning 
ska kunna lämnas. Frågan har nu väckts kring hur reglerna ska tolkas för 
sammanträden som understiger trettio minuter. I § 11 i reglerna anges att 
frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av 
kommunstyrelsen. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-09 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 

  

 

Ärendet 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Olika 
typer av ersättning som kan utgå är exempelvis sammanträdesarvode, 
resekostnadsersättning och förrättningsersättning. I bestämmelserna finns 
angivet förutsättningar som ska vara uppfyllda för att respektive ersättning 
ska kunna lämnas. I reglerna nämns bl.a. följande om sammanträdesarvode 
och förrättningsersättning.  
 
§ 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 timarvodet.  
 
§ 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. 
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Frågan har nu väckts kring hur reglerna ska tolkas för sammanträden som 
understiger trettio minuter. Dubbelt timarvode ska utgå, men frågan gäller 
om det dubbla timarvodet som nämns i § 5 ska beräknas med utgångspunkt 
i en halvtimme eller med utgångspunkt i en timme.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillämpat reglerna på nuvarande sätt 
sedan regelverket trädde i kraft 2015. Förvaltningen tillämpar reglerna om 
sammanträdesarvode på samma sätt som reglerna om 
förrättningsersättning, dvs att utgå ifrån en halvtimme och sedan dubbla 
den. Det innebär att för ett möte som är 20 minuter långt utbetalas 
ersättning för sextio minuter (ersättningen dubblas genom att det blir 30 
minuter+30 minuter). Om mötet i stället är 40 minuter långt räknas det som 
en timme och ersättning utbetalas för 120 minuter (ersättningen dubblas 
genom att det blir 60 minuter + 60 minuter). Sammanträdesarvodet är alltså 
dubbelt vilket anges i § 5, men tar sin utgångspunkt i halvtimmar vilket 
anges explicit i § 8. Denna tillämpning medför att ersättningen för ett möte 
som är kortare än 30 minuter blir cirka 230 kronor. Ersättningen för ett möte 
som är 40 minuter långt blir cirka 460 kronor.  
 
Förtroendevalda har kontaktat kommunstyrelsens förvaltning och anfört att 
tillämpningen inte följer reglerna. Det framförs att dubbelt timarvode alltid 
ska beräknas med utgångspunkt i sextio minuter, oavsett hur långt mötet är. 
Det innebär att ersättningen för ett möte som varar i 20 minuter ska vara 
cirka 460 kronor (60 minuter+60 minuter). Anledningen till detta är att det 
dubbla arvodet förutom det faktiska mötet även innefattar tid för inläsning. 
Som förvaltningen förstår det är uppfattningen att det inte ska vara möjligt 
att registrera 0,5 i systemet för ett möte som varar en halvtimme, utan att 
ersättningen alltid ska vara minst 1,0 och därefter dubblas.  
 
När det uppstår en fråga om tolkning och tillämpning av reglerna om 
ersättning ska den avgöras av kommunstyrelsen, varför förvaltningen 
överlämnar frågan.  
 
Den styrande majoriteten inser att reglerna kan tolkas på olika sätt. En 
tolkning är att det dubbla timarvodet ska beräknas med utgångspunkt i 
halvtimmar. Att halvtimmar ska räknas förstärks av den mer uttryckliga 
skrivningen i § 8. En annan tolkning är att bestämmelsen i § 5 ska tolkas 
som att dubbelt timarvode ska utgå, och då beräknas med utgångspunkt i 
en timme med hänsyn till tiden för inläsning.   
 
Den politiska majoriteten anser att nuvarande tillämpning är förenlig med 
reglerna. Men då det är möjligt att göra olika tolkningar och texten är 
svårtillgänglig finns det skäl att se över bestämmelsen och framöver ta 
större hänsyn till tiden för inläsning. Kommunstyrelsens ordförande kommer 
därför att bjuda in till en parlamentarisk grupp för att diskutera reglerna om 
dubbelt timarvode och beräkningen av det arvodet.    
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillämpa och tolka 
reglerna om dubbelt timarvode på oförändrat sätt fram till dess att en 
översyn av reglerna har genomförts.  

   

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa och tolka reglerna om dubbelt 
timarvode på oförändrat sätt fram till dess att en översyn av reglerna har 
genomförts.  

   
 

 

Beslutet ska skickas till: 
Gruppledarna för de politiska partierna 
Diariet 
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§ 40 Dnr 2022-00132  

Tolkning och tillämpning av regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda (presidieberedning) 

Sammanfattning 

I Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
samlas bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. I § 11 i 
reglerna anges att frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna 
avgörs av kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har ersatt nämndens arbetsutskott med 
presidieberedning. På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 
november 2021 uppstod frågan under vilken paragraf i Regler  
om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Bjuvs kommun som  
uppdraget och förutsättningarna för presidieberedning finns. Nämnden 
beslutade, § 138, att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen. 
 
På möten med presidieberedningen förs som regel inte protokoll. Det 
innebär att sammanträdesarvode inte utgår, utan den mötesersättning som 
kan utgå är förrättningsersättning. Kommunstyrelsens förvaltning kan 
konstatera att det inte finns några specifika bestämmelser i reglerna som 
direkt reglerar frågor om ersättning kopplade till presidieberedning. I 12 § 
finns en rubrik Övriga månadsarvoden där det står bl.a. följande: 
 
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.  
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att texten kan tolkas på två sätt.  
 
Den ena tolkningen innebär att ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande, vilka alla uppbär månadsarvoden, inte har rätt till 
förrättningsarvode för deltagande i presidieberedningens möten. Den andra 
tolkningen är att det enbart är ordförande som inte har rätt till arvode utöver 
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månadsarvodet. Det innebär att 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
har rätt till förrättningsarvode för deltagande på beredningen.  
 
 
När det uppstår en fråga om tolkning och tillämpning av reglerna om 
ersättning ska den avgöras av kommunstyrelsen.  
 
Det saknas regler om ersättning för presidieberedning. Den styrande 
majoriteten anser att någon förrättningsersättning inte ska utgå till 
nämndernas presidier för deltagande på presidieberedning. Månadsarvodet 
som presidieledamöterna har får anses inkludera deltagande vid 
presidieberedningen.    
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-09 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta 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.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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.  

   
 

Beslutet ska skickas till: 
Gruppledarna för de politiska partierna 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 41 Dnr 2022-00130  

Information från central krisledning 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om arbetet i central 
krisledning med anledning av kriget i Ukraina. 
 
I nuläget träffas ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) i samband med 
ledningsgruppens möten varannan vecka, och CKL (central krisledning) 
träffas varje vecka. 
 
Arbete pågår främst med att förbereda för mottagning av flyktingar samt att 
minimera risken för cyberattacker. 
 
En samordnare med uppdraget att samordna operativ insatser för flyktingar 
i Bjuvs kommun kommer att tillsättas. Samordningen innebär att vara 
kontaktyta mot länsstyrelsen Skåne och övriga engagerade myndigheter, 
kommuner – främst familjen Helsingborgs nätverk, kommunens 
förvaltningar och relevanta bolag samt frivillig organisationer samt delta och 
representera Bjuvs kommun vid olika samverkansmöte.  
För att nå resultat kommer förvaltningar och relevanta bolag bistå med 
resurser för att genomföra uppgifterna. Samordningsfunktionen placeras 
direkt under kommundirektören och rapporterar direkt till denne samt till 
central krisledning och centrala ISF när funktionerna är aktiverade.   
 
Finansiering är inte klar eftersom det i nuläget inte finns några beslut om 
eventuella ersättningar från Migrationsverket. 
      
     
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet      
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§ 42 Dnr 2022-00009  

Anmälningar  

1)   
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2022-02-23, 2022-03-09 
 
2)  
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt protokoll 2022-02-23 
 
 
3) KS 2021-00377 
Lokala BRÅ: protokoll 2021-12-13 
 
 
4) KS 2020-00561 
Byggnadsnämnden § 13: Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 (med 
bilagor) 
 
 
5) KS 2021-00120 
Barn- och utbildningsnämnden § 11: Uppföljning intern kontroll 2021 (med 
bilaga) 
 
 
6)  KS 2022-00113 
Barn- och utbildningsnämnden § 12: Intern kontroll 2022 (med bilaga) 
 
 
 
7)  KS 2021-00164 
Tekniska nämnden § 25: Internkontroll – uppföljning 2021 (med bilaga) 
 
 
8)  KS 2022-00108 
Tekniska nämnden § 26: Internkontroll – Plan 2022 (med bilaga) 
 
 
9) KS 2022-00062 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll 2022-03-01 
 
 
 
10) KS 2022-00093 
Revisionen: uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar  
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11) KS 2022-00106 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: protokoll direktionen 2022-02-15 

 

12) KS 2022-00109 
Skånes Luftvårdsförbund: nyhetsbrev nr 8 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


