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§ 135 Dnr 2022-00002  

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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§ 136 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-08-17.      
     
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 137 Dnr 2022-00363  

Beslut om utställning för remiss av förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-
2026 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (2022-2026) och föreslår 
arbetsutskottet att sända ut förslaget på remiss under september – oktober. 
Efter genomfört samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställs och 
dokumentet färdigställas för att därefter antas av kommunfullmäktige. 
Programmet kommer efter antagande utgöra en viktig del av kommunens 
översiktsplan samt ange kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. 
 

Om samrådet 

Samrådsförslaget utgörs av två handlingar som bör läsas tillsammans, PM 
analys och förutsättningar, daterad 2022-05-13 samt 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026, daterad 2022-
05-13. Dokumenten har upprättats på planeringsavdelningen med stöd av 
intervjuer med berörda intressenter och verksamheter samt i dialog med 
länsstyrelsen och regionen. 
I enlighet med regelverket kommer förslaget skickas till länsstyrelsen, 
regionen och berörda grannkommuner. förslaget kommer även sändas till 
politiska partier, intresseorganisationer samt publiceras på hemsidan. Efter 
samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en redogörelse 
    

 

Beslutsunderlag 

enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser 
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för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av 
bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare 
föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid framtagandet ska 
samråd ske med länsstyrelsen, berörda kommuner, samt andra regionala 
organ. 
 

Syfte  

De riktlinjer som presenteras i förslaget till program syftar till att:  
- utgöra ett underlag för översiktlig planering och i framtagandet av 
översiktliga planeringsstrategier  
- nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner,  
- utgöra ett underlag för beslut som rör bostadsfrågor i kommunala 
verksamheter.  
- Säkerställa/möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder och 
boendemiljöer 
 
Programmet är inte att betrakta som en enskild sektorsfråga. Olika områden 
såsom exempelvis fysisk planering, arbetsmarknad och näringsliv, 
markpolitik, miljö- och klimatfrågor, social hållbarhet, finansiering, etcetera 
omfattas. Bostadsfrågan utgör en väsentlig del av samhällsbyggandet och 
bostadsförsörjningen har konsekvenser för och påverkas av planeringen för 
flera andra sektorer i samhället. Även andra kommuners planering kan 
påverka och påverkas på såväl lokal som regional och nationell nivå. I kort 
krävs en samordning på strategiskt plan mellan olika aktörer med olika 
ansvarsområden.  
I Bjuvs kommun utgör programmet kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Programmet ersätter vid antagande gällande 
”Bostadsförsörjningsprogram – Bjuvs kommun 2030” (antagen 2018) och 
gäller under fyra år från 2022 till 2026. För genomförande och samordning 
av insatser och åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive nämnd och 
förvaltning genom årlig verksamhetsplanering.  
Under framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har 
kunskapsunderlag tagits fram för analys i enlighet med lagstiftningens krav 
som bland annat redovisar nationella och regionala mål samt 
bostadsbestånd, behov och bostadsmarknad i kommunen. 
Kunskapsunderlaget sammanfattas i stycket ”Analys och förutsättningar i 
Bjuvs kommun – en sammanfattning”. Bostadsförsörjningsprogrammet tar 
sin utgångspunkt i inriktningsdokumentet ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för 
översiktsplanen” samt Bjuvs vision 2030, nationella och regionala miljö- och 
folkhälsomål, Agenda 2030 med flera. Dessa dokument finns att ta del av 
på kommunens hemsida: https://www.bjuv.se/bygga-och-
bo/samhallsplanering-och-utveckling/oversiktsplanering.html 
 
 

https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/samhallsplanering-och-utveckling/oversiktsplanering.html
https://www.bjuv.se/bygga-och-bo/samhallsplanering-och-utveckling/oversiktsplanering.html
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att sända ut förslag till bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 

kommun 2022-2026 på remiss till berörda myndigheter, kommuner och 

intressenter under perioden 2022-09-01 – 2022-11-30. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att remisstiden förlängs till 2023-01-15. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ut förslag till 

bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 på remiss till 

berörda myndigheter, kommuner och intressenter under perioden 2022-09-

01 – 2023-01-15. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 

 

   
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 138 Dnr 2022-00323  

Samrådsyttrande för ändring av detaljplan för Elestorp 
7:86, i Ekeby, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt förslag till ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86 i Ekeby till kommunstyrelsen för yttrande i samband med 
samråd av förslaget. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2022-08-16 

Plankarta 2022-06-09 
Planbeskrivning 2022-06-09 
Fastighetsförteckning 2022-05-18 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-30 
PM Förutsättningar för VA för Elestorp 7:86, NSVA, 2022-05-16 
MUR (markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och geohydrolgi 
Elestorp 7:86, Bjuvsbostäder AB, Tyréns, 2018-12-07 
Projekteringsunderlag/Geoteknik, Elestorp 7:86, Ekeby, Bjuvsbostäder 
AB, Tyréns, 2018-12-07 
Trafik- och bullerutredning förskola, Lärkgatan i Ekeby, Ramboll 
Helsingborg, 2020-01-20 
  

 

Ärendet 

Fastigheten Elestorp 7:86 i Ekeby ägs av Bjuvsbostäder AB och är sedan tidigare 

planlagd för bostäder. Syftet med ändringen är att möjliggöra en förtätning av 

fastigheten med ett bostadshus i fyra våningar med 27 lägenheter.  

På fastigheten finns idag två flerbostadshus om två respektive 3 våningar samt 

miljöhus. Underliggande detaljplan: Förslag till upphävande, ändring och 

utvidgning av stadsplan för del av Ekeby Samhälle, 1260-P06 B, laga kraft 1984-

02-21, kommer att fortsätter gälla tillsammans med ändringen.  

 
Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 
 

Ändringen av detaljplan drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
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Området som omfattas av förslag till ändring av detaljplan 

 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planbesked. 

 

Då det är fråga om en ändring av detaljplan finns all teknisk infrastruktur på 

plats och den nya bebyggelsen ansluts till befintligas system. Angöring till 

området kommer fortsatt att ske från Bjerrings väg.  

 

Befintliga parkeringsplatser kommer att kompletteras, efter nybyggnation 

kommer det att finnas 64 parkeringsplatser till 57 lägenheter vilket innebär 

ett parkeringstal på 1,1. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför inget att erinra mot förslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 

som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 

   
 

Beslutet ska skickas till: 
Byggnadsnämnden  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 139 Dnr 2022-00330  

Finansiering av Programperiod LEADER 2023-2027 

Sammanfattning 

”Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och 
lokala förutsättningar.” 
 
Vad är leadermetoden? 
Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är 
både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den 
lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna. 
Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. 
Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement 
de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk 
utveckling på landsbygden. CLLD (Community Led Local Development) är 
det begrepp som används på engelska. 
 
Leadermetodens kännetecken 
Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett 
område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa 
samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett 
område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. 
Kännetecknande för leadermetoden är: 
• Underifrånperspektiv 
• Lokal kunskap 
• Samarbete 
• Trepartnerskap 
• Nytänkande 
• Lokalt fattade beslut 
 
Ett Leaderprojekt 
Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som 
bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås. 
Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med 
tydliga mål som kan utvärderas och mätas. 
Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga 
innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför 
projektet. 
 
Styrelse (Nuvarande) 
Lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och 
bildar tillsammans en grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. 
LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en kompetensbank utan 
bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar. 
LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader 
nordvästra Skåne med Öresund och består av 23 ordinarie ledamöter och 8 
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suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om 
insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella 
inriktning. 
Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd 
samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten. 
LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar. 
 
Bakgrund – tidigare programperiod 
Leader nordvästra Skåne med Öresund har under programperiod 2014-
2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022 bedrivit verksamhet i de tio 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 
Beviljar och stöttar projekt med medel från EU:s strukturfonder och har ett 
bemannat kontor som enligt avtal med Jordbruksverket ska ha verksamhet t 
o m juli 2025. 
Under förlängningsåren arbetar Leader bara med en fond, 
Landsbygdsfonden, vilket enligt beslut från Jordbruksverket också är den 
enda fond som finansierar LEADER i kommande programperiod. 
Inför denna programperiod uppmanade Jordbruksverket de sju skånska 
Leaderområdena att gå samman för att säkra att hela Sverige kan täckas av 
LEADER. Våra respektive LAG-styrelser har haft ett flertal träffar med 
ansvariga tjänstepersoner på myndigheten och har framfört synpunkter på 
det faktum att Skåne får en minskande del av den del av 
landsbygdsprogrammet som är öronmärkt till LEADER. 
 
Nuläge – kommande programperiod 
Den 3 juni 2022 fattade Jordbruksverket beslut att prioritera den nya 
föreningen som består av de tretton kommunerna Bjuv, Båstad, Eslöv, 
Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga – tidigare föreningarna Leader Nordvästra 
Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling. Den nya föreningen ska 
vara på plats senast 2023-04-01. Trots minskat stöd, kommer den nya 
föreningen ha den tredje största budgeten i Sverige, 53 714 186kr. Den 
tilldelade budgeten måste medfinansieras med 33% i övrigt offentligt stöd 
varav 75% av dessa ska bestå av faktiska pengar, se bifogad fil om 
medfinansiering. 
 
Möjligheter för Bjuvs kommun 
Genom att medverka och vara en del av ett Leaderområde ger Bjuvs 
kommun sina invånare möjlighet att förverkliga idéer, aktiviteter och ta del 
av EU-medel. Företag, föreningar och Bjuvs kommun har genom åren under 
tidigare period haft stort utbyte av Leadermedel. Det har bla byggts ridstigar, 
aktivitetslokal, digitaliseringsarbete inom besöksnäring, utveckling av 
biodling och utvecklingsarbete för Söderåsen som destination. 
Det finns i dagsläget flera planer på att lämna in ansökningar till Leader för 
framtida projekt i Bjuvs kommun. 
 
Medfinansiering 
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Inför starten av den nya föreningen krävs nya medfinansieringsintyg från 
våra medlemskommuner. Summan för Bjuvs kommun är 851 515 kr fördelat 
över 7 år, dvs 121 645 kr per år med början 2023. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe 2022-08-15 
Dokumentation från Leaderkontoret 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att medfinansiera en Ny Leaderperiod, 
2023-2027, vilket innebär en årlig medfinansiering om 121 645 kronor. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
medfinansiera en Ny Leaderperiod, 2023-2027, vilket innebär en årlig 
medfinansiering om 121 645 kronor. 
   
 

 

Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 140 Dnr 2022-00027  

Samgående mellan Energikontoret Skåne och 
Energikontoret Sydost 

Sammanfattning 

Skånes kommuner har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en 
möjlig lösning som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne 
och Energikontor Sydost. Vid Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 
beslutades att öppna upp för att de 33 skånska kommunerna och Region 
Skåne ska få ansöka om medlemskap i föreningen.  

Genom medlemskapet får kommunen fortsatt tillgång till regionalt stöd för 
energi- och klimatrådgivningen samt tillgång till nätverk och 
projektverksamhet inom energi- och klimatområdet. 

Kostnaden för medlemsavgift och serviceavgift uppgår för Bjuvs kommuns 
del till cirka 20 760 kronor räknat på 2021 års befolkningsmängd.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2022-08-15 
Välkommen till Energikontor Sydost 
Om Energikontor och energirådgivning 
Ansökan och avtal  
Finansieringsmodell 2023 
Bolagsordning Energikontor Sydost AB 
Stadgar föreningen Energikontor Sydost 
Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29 
Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29 
Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 
Bolagsstyrelsens förslag på serviceavgifter 2023 
Föreningsstyrelsens förslag på tidplan  
Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift 
Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 
Verksamhetsberättelse 2021 Energikontor Sydost AB 
Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB 
Ägardirektiv 2015-04-10 
  

 

Ärendet 

Regionala energikontor har funnits sedan slutet av 90-talet och bildades 
som ett europeiskt initiativ. Totalt finns idag 16 energikontor i Sverige och 
cirka 370 i Europa. Syftet med energikontoren är att de ska främja förnybar 
energi och effektiv energianvändning. Kontoren är icke vinstdrivande och 
ägs av offentliga aktörer, oftast i samverkan mellan kommuner och regioner. 
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Flera olika organisationsformer så som aktiebolag, region och förening 
förekommer. 
 
Energikontoret Skåne bildades 1997 av Kommunförbundet Skåne (ideell 
förening) och har sedan dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I 
samband med att Kommunförbundet Skåne bytte namn till Skånes 
kommuner 2020 antogs en ny inriktning för verksamheten som innebar att 
energi- och klimatfrågor inte längre ska ingå i verksamheten. Därför ska en 
ny huvudman sökas för Energikontoret Skåne. Skånes kommuner har efter 
dialog med Energikontor Sydost presenterat en möjlig lösning som innebär 
en sammanslagning av verksamheterna. 
 
Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars 
medlemmar består av alla kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län, totalt 28 ägare. Energikontor Sydost leds av en 
bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda 
styrelserna) med bred politisk förankring i regionen. 
 
Vid Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 beslutades att öppna upp för 
att de 33 skånska kommunerna och Region Skåne ska få ansöka om 
medlemskap i föreningen. Stämman fattade även beslut om en 
finansieringsmodell som innebär att medlemsavgiften blir 2 500 kronor om 
samtliga kommuner och Region Skåne blir medlemmar, annars blir 
medlemsavgiften 5 000 kronor. Serviceavgiften beslutades till en krona per 
medborgare och år. 
 
Medlemsansökningar ska ha inkommit till Energikontor Sydost senast den 1 
september 2022. Styrelsen tar ställning till inkomna ansökningar vid 
beslutsmöte den 30 september. Under hösten/vintern förbereds för 
sammanslagning av verksamheterna och förslag på organisation, 
styrelsesammansättning och styrdokument tas fram. Under vinter/vår 2023 
tar valberedningen fram förslag på ledamöter till föreningens och bolagets 
styrelse. 
 
Ett viktigt uppdrag för energikontoren är att samordna arbetet med 
kommunal energi- och klimatrådgivning, vilken för Bjuvs kommuns del för 
närvarande sköts av Söderåsens miljöförbund. Rådgivningen finansieras via 
statligt stöd från Energimyndigheten. Enligt förordning (2016:385) om bidrag 
till kommunal energi- och klimatrådgivning ges regionala energikontor 
möjligheter att söka statligt stöd för samordning och utveckling av energi- 
och klimatrådgivningen. Genom Energikontor Sydost ges den regionala 
samordningen av energi- och klimatrådgivningen förutsättningar och en 
naturlig hemvist för att fortsatt bedriva kompetensutveckling, samordna 
marknadsföringsinsatser och ge stöd till de kommunala rådgivarna. Den 
regionala samordningen är viktig för att kunna bedriva en likvärdig och 
effektiv rådgivning i hela regionen.  
 
Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost bedriver en omfattande 
verksamhet med nätverk och projekt inom förnybar energi, hållbara 
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transporter och energieffektivisering. Genom nationella stöd och EU-bidrag 
växlas den kommunala grundfinansieringen upp flera gånger om, vilket ger 
nytta för medlemmarna genom att fler lokala och regionala klimatinsatser 
kan genomföras. 
 
En sammanslagning av verksamheterna skapar ett starkt regionalt 
kompetenscentrum och synergier där man drar nytta av respektive 
organisations styrkor. Det finns ett stort behov av att påskynda 
klimatomställningen och det krävs ett kommunövergripande arbete för ökad 
produktion av förnybar el, undvika effektbrist, klimatneutralt byggande, 
hållbara transporter, etcetera. Energikontor har även små- och medelstora 
företag som målgrupper vilket innebär att de också kan få stöd i sitt 
klimatomställningsarbete.    
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positivt till att Bjuvs kommun blir 
medlemmar i Energikontor Sydost och att verksamheten slås samman med 
Energikontoret Skåne. Förvaltningen anser också att det är av största vikt 
att ett kontor för verksamheten etableras i Skåne för att säkerställa den 
regionala förankringen och underlätta samverkan med skånska kommuner, 
Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och näringsliv.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Finansieringsmodellen innebär att den årliga kostnaden för medlems- och 
serviceavgift skulle bli 5 000 kronor plus 15 760 kronor, totalt 20 760 kronor, 
om man antar att alla skånska kommuner inte blir medlemmar och utgår 
ifrån befolkningen i november 2021. Uppsägningstiden av medlemskapet är 
tre år enligt föreningens stadgar. 
 
Kostnaden för medlemskap behöver beaktas i budgeten för 2023. 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att Bjuvs kommun ansöker om 
medlemskap i Energikontor Sydost.  
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bjuvs kommun ansöker om medlemskap i Energikontor Sydost. 
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Beslutet ska skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 141 Dnr 2022-00318  

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
månadsbokslut tertial 1 med prognos 2022 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen. Utifrån granskningsresultatet som presenterades i juni 
2022 rekommenderas Kommunstyrelsen och nämnderna att: 

• Stärka styrning, uppföljning och kontroll avseende 
bokslutsprocessen. 

• Ta fram, besluta och implementera enhetliga och tydliga regler för 
T1-rapporter inkluderande krav på prognos. 

• Säkerställa att åtgärdsplan tas fram för de nämnder som uppvisar 
budgetunderskott. 

• Redovisa kommunövergripande årsprognos för resultat, 
investeringsverksamhet och kassaflöde. 

Utifrån ovanstående önskar revisionen svar på vilka åtgärder som kommer 
vidtas. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-08-16 
Revisionen, Granskningsrapport av månadsbokslut med tertialrapport 1 
med prognos  
Revisionen, Missiv Granskning T1 och prognos 2022   

  

Ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kap 16 § ska: 

Fullmäktige behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 
lag 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 13 kap 1 § 
fastställer att:  

Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning 
(delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från 
räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
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Kommunstyrelsens förvaltning kommer att göra en översyn av 
uppföljningsprocessen för att säkerställa en process med innebörden att 
årsprognoser upprättas utifrån månadsbokslutet per den 30 april. Som en 
del i översynen av uppföljningsprocessen kommer ekonomiavdelningen 
även att se över delprocesserna för att ta fram månadsbokslut och 
årsprognos för resultat, investeringsverksamhet och kassaflöde. 

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. Som en del av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och uppföljning, kommer kommunstyrelsen att ställa krav på 
upprättande av handlingsplaner vid negativa prognoser för nämnderna. 
Kommunstyrelsen kommer även ställa krav på återrapportering av utfallet 
för upprättade handlingsplaner avseende nämnder som redovisar negativa 
prognoser för helårsutfallet. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna och lämna över svaret till 
kommunrevisionen.  

   

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta att svaret till revisionen kompletteras med att 
kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna följer fullmäktiges fattade beslut 
om riktlinjer vid prognosticerat underskott. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
svaret till revisionen kompletteras med att kommunstyrelsen förutsätter att 
nämnderna följer fullmäktiges fattade beslut om riktlinjer vid prognosticerat 
underskott. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 
   
 

 

 

 


