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§ 45 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att 
justera dagens protokoll. 
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§ 46 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-03-02.     
Ordförande föreslår som nytt ärende Information från central krisledning. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.     
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§ 47 Dnr 2021-00541  

Remiss angående Riktlinjer och taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den nuvarande gällande ”Taxa och riktlinjer för upplåtelse av allmän 
platsmark” är antagen 2017-09-28, § 83 och började gälla 2018-01-01. 

Detta antagna dokument är idag i behov av en revidering då det tillkommit 
nya områden som behövs regleras samt att den gällande taxan har blivit 
förlegad då den inte indexregleras i sin nuvarande form. 

Planeringsavdelningen som ansvarar för kommunens markförvaltning har 
tillsammans med gata/park chefen tekniska nämnden gått igenom det nu 
gällande dokumentet och gemensamt tagit fram förslag till nya taxor och 
riktlinjer.  
 

Utöver revidering har även fördjupade riktlinjer tagits fram för Foodtrucks 
och insamlingskärl då sådana riktlinjer helt saknades.  Anledningen till detta 
är det finns ett behov att reglera denna verksamhet separat utöver de 
allmänna riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark.  

Kommunstyrelsen förvaltnings bedömning är att riktlinjerna bör skickas på 
remiss till Tekniska nämnden då de ska vara styrande för upplåtelse av 
allmän platsmark i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson 2022-02-15 
Förslag till Bjuvs kommuns riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark, 
2022-02-08 
Regler för Foodtruck, 2022-02-04 
Regler för insamlingskärl/container, 2022-02-04 
Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, 2022-02-04 
Nu gällande antaget dokument ”Riktlinjer för upplåtelse av allmän 
platsmark” 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka förslaget till Riktlinjer för upplåtelse av allmänplatsmark i 
Bjuvs kommun på remiss till tekniska nämnden och att remissvar ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 29 april 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget till Riktlinjer för 
upplåtelse av allmänplatsmark i Bjuvs kommun på remiss till tekniska 
nämnden och att remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 29 
april 2022. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 48 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 

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

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskotts 
föreslå 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”.   
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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”.   

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 49 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 

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

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå 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. 

        
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

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

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 50 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. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 51 Dnr 2022-00130  

Information från central krisledning 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om arbetet i verksamheterna 
med anledning av det förändrade läget i omvärlden. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet 

 


