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§ 162 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 163 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-10-07. 
 
Ordförande meddelar att ärende 10 Försäljning av delar av 
fastighetsbeståndet, AB Bjuvsbostäder utgår på grund av fortsatt beredning. 
 
Ordförande föreslår som nytt ärende 11 Tillsättande av VD för AB 
Bjuvsbostäder.      
 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den förslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på ändringar.      
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§ 164 Dnr 2020-00458  

Information om industrietablering i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Planeringschef Niklas Ögren lämnade en lägesinformation om planerna på 
industrietablering i Gunnarstorp.    
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Diariet      
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§ 165 Dnr 2020-00332  

Flytt av kostenheten 

Sammanfattning 

Under våren 2020 har frågan om en eventuell flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen utretts. Utredningen 
föranledes av den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda 
bedömning är att det finns goda argument för att genomföra en sådan flytt 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar 
under vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 17 juni 2020 att skicka förslaget på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
Då ingen av dessa nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår nu kommunstyrelsens förvaltning att flytten ska 
genomföras och föreslår som en följd därav förändringar av vård- och 
omsorgsnämndens samt tekniska nämndens reglementen.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-02 
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-26 § 74 
Tekniska nämnden, 2020-08-20 § 63 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-08-20 § 79 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 
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Förslaget att flytta kostenheten översändes därför i juni 2020 på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden. Av remissvaren framgår att ingen av dessa nämnder har något 
att erinra mot förslaget.  

Av svaren framgår utöver detta att:  

− barn- och utbildningsnämnden noterar behovet av en budgetmodell i 
kommunen som bidrar till en välfungerande köp- och säljmodell.  

− vård- och omsorgsnämnden ser ett värde i att alla serviceuppdrag 
samlas under en nämnd och att kostens uppdrag tydliggörs i 
förhållande till andra verksamheter.  

− tekniska nämnden vill ta del av risk och konsekvensanalysen som 
utförs av HR-avdelningen. 

Då ingen av tillfrågade nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kostenheten ska 
flyttas över till tekniska nämndens ansvarsområde. Som en följd av detta 
förslag föreslår kommunstyrelsens förvaltning förändrade lydelser i de 
berörda nämndernas reglementen.  

 

   Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden behöver inte förändras. 

 

   Vård- och omsorgsnämnden 

I reglemente för vård- och omsorgsnämnden föreslås följande strykas: 

− 1 § 

”Livsmedelslag, LML, (2006:804).” 

− 2 § 

”Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, 
äldreomsorgen samt handikapp- och psykiatriomsorgens 
verksamheter i kommunen och fullgöra kommunens skyldigheter 
enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804).” 

 

   Tekniska nämnden 

I reglemente för teknisk nämnd föreslås följande läggas till (tillägg i fet stil): 

− 1 § 

”Tekniska nämnden har som uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och 
anläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar för drift och underhåll 
av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar, vägar, gator, fordon och grönområden. 
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Nämnden ansvarar också för livsmedelsförsörjningen inom 
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret 
omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande 
livsmedelslagstiftning och även att fullgöra kommunens 
övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen.  

− 4 § 

”Tekniska nämnden ska 

1. Förvalta kommunens fastigheter avseende drift- och 
underhållsverksamhet 

2. Bedriva kommunens lokalvårdsverksamhet 

3. Bedriva kommunens kostverksamhet.”  

(Notera att den tillagda punkten påverkar efterföljande numrering 
av resterande punkter.) 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

- att ansvaret för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till tekniska nämnden och att kostenheten 
organisatoriskt flyttas från vård- och omsorgsförvaltningen till tekniska 
förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 
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- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 166 Dnr 2020-00314  

Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 2020 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till 
kommunfullmäktige göras tertialvis. Det innebär tertialrapport per april, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning.  

Delårsrapport, som avser perioden januari–augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även uppföljning av 
verksamheten och dess mål.  

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en budget i balans för perioden 
januari–augusti. Årsprognosen visar även den på en budget i balans.   

I vårens tertialrapport pekade prognosen på ett underskott på – 0,2 mnkr för 
helåret. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och årsprognosen visar alltså nu 
på en budget i balans.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-06 
Delårsrapport 2020 Kommunstyrelsen, 2020-10-06 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna delårsrapport 2020, 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna delårsrapport 2020, 

överlämna rapporten till kommunfullmäktige.   
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 167 Dnr 2020-00312  

Delårsrapport mål och ekonomi för Bjuvs kommun 
2020 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till 
kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning.  

 

Delårsrapporten, som avser perioden januari - augusti, innehåller förutom 
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även 
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 26,6 mnkr, vilket är 6 
mnkr bättre än budget och motsvarar 2,9 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 15,5 
mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen överstiger 
budget med 21,5 mnkr. VA-verksamheten följer budget. Sammantaget 
innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de finansiella målen 
uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart uppnås till viss del. 

 

De tre nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 
behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-05 
Delårsrapport 2020 
Bilaga Investeringsredovisning delår 2020 
  

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi under årets åtta första månader samt prognos för 
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helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av 
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Tre nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020: 

- Barn- och utbildningsnämnden  - 12,8 mnkr 

- Vård- och omsorgsnämnden - 3,5 mnkr 

- Utskottet för arbete och tillväxt - 1,2 mnkr 

 

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr och 
byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga 
nämnder och utskott prognostiserar enligt budget. 

 

Angående nämndernas prognostiserade underskott 

 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 12,8 mnkr 
inklusive tilläggsbudget. Underskottet beror bland annat på ökade volymer 
inom gymnasiet inklusive gymnasiesärskola och IM-program, underskott 
inom socialtjänsten samt HVB-verksamheten samt ett budgeterat 
effektiviseringsbehov inom kosten. Jämfört med prognosen i tertialrapporten 
har underskottet ökat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 3,5 mnkr. 
Underskottet beror i huvudsak på sedan tidigare ökade volymer inom 
personlig assistans. 

Arbete och tillväxt prognostiserar ett underskott på - 1,2 mnkr. Underskottet 
beror i huvudsak på ökade kostnader avseende försörjningsstöd, 
samt underskott inom arbetsmarknadsenheten relaterat till lägre intäkter 
från Arbetsförmedlingen. 

Tekniska nämnden samt byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott 
medan kommunfullmäktiges verksamheter, kultur- och fritidsnämnden samt 
VA följer budget. 

 

Finansen lämnar totalt en prognos 21,5 mnkr bättre än budget. Det är 
framförallt effekten av en uppreviderad skatteunderlagsprognos från SKR 
den 24 augusti jämfört med vårens kraftigt försämrade prognoser, i 
kombination med kraftigt ökade generella statsbidrag under våren samt 
positiva resultat vid försäljning av mark och fastighet, som gör att resultatet 
har förbättrats jämfört med tertialrapporten.  

Den 1 oktober lämnade SKR en ny skatteunderlagsprognos vilken inte har 
tagits hänsyn till i delårsrapporten. Jämfört med prognosen i augusti är 
prognosen nedreviderad med ca 4,9 mnkr. Det understryker hur osäkra 
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förutsättningarna är i olika prognoser och vi kan troligtvis räkna med 
ytterligare förändringar innan året är slut. 

 

Sammantaget innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de 
finansiella målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart 
uppnås till viss del. Utvärdering av kommunkoncernen innebär att 
kommunkoncernen till största del uppfyller finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 

 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. Nämnderna ska därför fortsatt vidta åtgärder för att nå en budget 
i balans.  

 

Fram till halvårsskiftet har kommunen tagit upp nya lån med 110 mnkr. 
Förutom finansiering av investeringar samt betalning av särskild löneskatt 
avseende inlösen av pensionsskuld har en ökad finansiell beredskap 
vidtagits i inledningen av Corona pandemin vilket innebär att kommunen 
hållit en något högra kassa än normalt. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsrapporten per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsrapporten per augusti 2020 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett överskott 
mot budget under innevarande budgetår  
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uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 168 Dnr 2020-00081  

Redovisning av partistöd utbetalt 2019, beslut om 
partistöd 2021 

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 2019 
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, 2020-10-07  
Partistöd 2019 Bjuvs kommun 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
redovisat partistöd utbetalt 2019 ska för 2021 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att till de partier som redovisat partistöd utbetalt 
2019 ska för 2021 utbetalas partistöd enligt Regler för kommunalt partistöd i 
Bjuvs kommun från 2015-01-01.      

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 169 Dnr 2020-00406  

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-07 
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 
Bilaga: Investeringssammanställningar budget 2021 - 2023 
 
 

Ärendet 

Förslaget till budget 2021 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 och budgetföljsamhet för att klara välfärdens 
finansiering på sikt. Budgeten bygger på senaste prognos för skatter och 
generella statsbidrag kommande år. 

 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamhet och ekonomi. 
Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsen 
förlag till budget 2021 och plan för 2022 - 2023. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

 

fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall 
till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förvaltnings förslag och 
Samverkans för Bjuvs kommuns förslag, och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

 

den kommunala utdebiteringen 2021 skall lämnas oförändrad 20,99 per 
skattekrona. 

 

godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2021 och plan för 
2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 

 

fastställa resultatet i 2021 års driftbudgetanslag till totalt 19 815 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till  

- 150 tkr år 2021 

 

godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2021 
och plan för 2022 - 2023 i enlighet med föreliggande förslag 
 

godkänna investeringsbudget för år 2021 och plan för 2022 - 2023 i enlighet 
med föreliggande förslag 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

 

kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera och besluta om kostnader om 
högst 1 mnkr inom anslaget utrymme KS till förfogande 

 

fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 procent 

 

bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2021 med 
maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram avtal 
tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

 

uppdra åt kostverksamheten att utreda och vidta åtgärder i enlighet med 
kostutredningens förslag 1 samt sänka de interna måltidspriserna till barn- 
och utbildningsnämnden med minst 2 mnkr 2021 exklusive 
volymförändringar  

 

bevilja tekniska nämnden att höja priserna för lokalvård för 2021 med 
maximalt 1,5 procent och hyreskostnaderna med maximalt 0,7 procent, med 
hänsyn till löne- och prisökningar 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ta upp nya lån, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2021, med totalt 100 000 000 kr (ett hundra 
miljoner kronor) 

kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021 

uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera mål för nämnden, samt fastställa 
nämndens budget senast den 31 december 2020 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

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

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

  
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 170 Dnr 2020-00463  

Inrättande av näringslivsråd i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten vill öka fokus på näringslivsfrågor i Bjuvs kommun 

och som ett led i detta vill de inrätta ett näringslivsråd. Den grundläggande 

avsikten med rådet är att det ska vara ett forum för information och dialog 

mellan kommunen och näringslivet, i syfte att skapa och underhålla ett gott 

företagsklimat. Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt ett förslag 

till riktlinjer för näringslivsrådet.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Bengt Fellbe, 2020-10-05 
Förslag till Riktlinjer för näringslivsråd i Bjuvs kommun 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att inrätta ett näringslivsråd och anta 
föreslagna riktlinjer för rådets verksamhet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att inrätta ett näringslivsråd och anta 
föreslagna riktlinjer för rådets verksamhet.  
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 171 Dnr 2020-00469  

Tillsättning av VD för AB Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Styrelsen för AB Bjuvsbostäder beslutade den 5 oktober om tillsättning av 
Christofer Bernebring som ny VD för bolaget efter den 31 december 2020, 
då nuvarande tillförordnade VD:s avtal går ut. Styrelsen beslutade vidare att 
ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att leda förhandlingen gällande 
anställningskrav för blivande VD.  

Enligt ägardirektivet ska beslut om anställande av VD fattas av bolagets 
styrelse efter samråd med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår att kommunstyrelsen tackar för informationen samt inte har något 
att erinra mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-13 
Protokoll AB Bjuvsbostäder protokoll 9, 2020-10-05 
CV Christofer Bernebring 
  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Tacka för informationen. 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot tillsättningen av VD för AB 
Bjuvsbostäder. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Tacka för informationen. 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot tillsättningen av VD för AB 
Bjuvsbostäder. 

  

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 


