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§ 120 Dnr 2022-00003  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (SD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Kenneth Bolinder (SD) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 121 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2022-11-09. 
 
Urban Berglund (KD) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår 
placeras enligt nedan: 

Ärende 11 Initiativärende: Bättre uppföljning av åtgärder med anledning av 
revisionens framförda synpunkter. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:05 – 9:10 för genomläsning av initiativärendet. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
tillagt ärende.      
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§ 122 Dnr 2022-00513  

Information om åtgärder med anledning av 
kommunstyrelsens beslut  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2022, § 111, att entlediga 
kommundirektör Christer Pålsson. Kommunstyrelsen beslutade vidare 
samma dag, § 112, att utse Christian Alexandersson till tillförordnad 
kommundirektör från 2022-10-19 fram till den datum då ny ordinarie 
kommundirektör har anställts. 

För att verkställa kommunstyrelsens beslut och tillse att entledigande av 
kommundirektör respektive utseende av tillförordnad ersättare blir 
genomfört, har avtal träffats.  

En överenskommelse om villkoren för upphörande av anställning har träffats 
mellan Bjuvs kommun och Christer Pålsson. 

Avtal om arbete till 80 procent av heltid som tillförordnad kommundirektör 
har träffats mellan Christian Alexandersson och Bjuvs kommun.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2022-11-09 
 
 
 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att tacka för informationen. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 
   
 

Reservation 

Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Hallqvist (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut. 
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§ 123 Dnr 2022-00423  

Revidering av antagna riktlinjer för upplåtelse av 
offentlig mark 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun antog 2022-06-20 nya riktlinjer och taxa för upplåtelse av 
offentlig mark. 

Förvaltningen har i samband med en inkommen förfrågan om att upplåta 
mark till en foodtruck efter klockan 17:00 uppmärksammats på att de 
nuvarande riktlinjer inte medger detta, varav förvaltningen önskar justera 
tiden från nuvarande kl. 07:00 - 17:00 till kl. 07.00 - 20:00. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-10-03 
Gällande riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark antagna 
kommunfullmäktige 2022-06-20 § 83 
Reviderad version av Bjuvs kommuns riktlinjer av upplåtelse av offentlig 
mark 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

Godkänna framtagen revidering av Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
mark. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-27, § 178 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

Godkänna framtagen revidering av Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
mark. 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 124 Dnr 2022-00465  

Överenskommelse om fastighetsreglering för del av 
fastigheten Bjuv 8:1 och Haren 1 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Bjuv 8:1 och Haren 1. 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats till bakgrund 
av en tillkommande ombyggnad av Industrigatan i samband med den större 
pågående renoveringen av Södra Storgatan i Bjuv. 
  
Kommunen har nu till avsikt att förvärva ett markområde om ca 286 kvm 
från fastigheten Haren 1 som ägs av Akka Egendom Bjuv AB som gränsar 
till kommunens fastigheten Bjuv 8:1.  

Ersättningen för marken kommer att utgå enligt den värdering som 
lantmäteriet gör i samband med fastighetsregleringen. Arealen kan kommas 
att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildningskostnaden kommer att betalas av Fastighetsägaren Bjuv 
8:1 Bjuvs kommun. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-10-05 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor 
Översiktskarta 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
 
Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuv 8:1 och Haren 1. 
 
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-27, § 183 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuv 8:1 och Haren 1. 
 
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 125 Dnr 2022-00401  

Motion från Jörgen Johnsson (M) angående gatuköket 
Sibylla-kiosken i Bjuv 

Sammanfattning 

Jörgen Johnsson (M) har inkommit med en motion angående Sibyllakiosken 
i Bjuv. Sibyllakiosken är placerad på kommunens fastighet Medborgaren 1 
och är upplåten via ett arrendeavtal för ändamålet gatukök. Kommunen har 
sagt upp arrendeavtalet till den 31 januari 2023. Jörgen Johnsson (M) 
föreslår i sin motion att Bjuvs kommun ska ge ”Sibylla kiosken” möjlighet till 
förläggning på arrendekontraktet, om ägarna vill, med en uppsägningstid på 
sex månader.  
Jörgen Johnsson (M) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förhöra sig med ägarna om intresset av en 
förlängning av kontraktet.     

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2022-09-26 
Motion, Jörgen Johnsson (M), 2022-08-29  
  

 

Ärendet 

Idag står Sibyllakiosken på kommunens fastighet Medborgaren 1 (även 
känd som Folketshustomten). Verksamheten är upplåten med ett 
arrendekontrakt med ett halvårs uppsägningstid för kiosken. Arrendatorn 
har i kontraktet avsagt sig besittningsskyddet för arrendet. I och med att 
besittningsskyddet är avsagt har verksamhetsutövaren ingen rättighet att få 
avtalet förlängt eller ersättning när arrendet sägs upp.  

I och med att kommunen tecknade ett markanvisningsavtal med Hemsö för 
fastigheten samt påbörjat en planändring av hela fastigheten sa kommunen 
upp kontraktet i december 2021, för att sluta gälla 2022-06-30. I mitten av 
februari 2022 kontaktade arrendatorn för första gången sedan 
uppsägningen planeringsavdelningen och bad om ett möte. Under mötet 
bad arrendatorn om en förlängning av arrendekontraktet till och med 2023-
01-31, vilket kommunstyrelsens förvaltning accepterade och en förlängning 
av avtalet skrevs. 

Under mötet erbjöd kommunen tre möjliga platser för arrendatorn att flytta 
sin verksamhet till. Arrendatorn nekade dessa tre på sittande möte då de 
gjorde bedömningen att det inte skulle vara lönsamt att uppföra en ny 
byggnad på en ny plats i kommunen.  
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Efter att beskedet att Sibyllakioskens kontrakt sagts upp och att kiosken 
skulle behöva stängas lade en privatperson en namninsamlingslista vid 
kassan på kiosken. Namninsamlingen inkom till kommunen 2022-08-09 och 
innehöll ca 2500 namn och en text om att de som skrivit på listan 
protesterade mot kommunens beslut om att säga upp arrendet.  
Någon formell begäran från verksamhetsägaren om att förlänga 
arrendekontraktet ytterligare har inte inkommit till kommunen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det är olämpligt att 
arbeta med en förlängning av arrendekontraktet eftersom ingen formell 
förfrågan från verksamhetsägaren inkommit till kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning framhåller möjligheterna att utveckla 
kioskverksamhet på någon av de platser som tidigare erbjudits till 
arrendatorn om det finns ett intresse av den typen av service i Bjuvs tätort.  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara 
besvarad.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-02, § 189 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 126 Dnr 2022-00384  

Motion från Nils Nilsson (C) angående Sibyllakioskens 
framtid 

Sammanfattning 

Nils Nilsson (C) har inkommit med en motion angående Sibyllakiosken i 
Bjuv. Sibyllakiosken är placerad på kommunens fastighet Medborgaren 1 
och är upplåten via ett arrendeavtal för ändamålet gatukök. Kommunen har 
sagt upp arrendeavtalet till den 31 januari 2023. Nils Nilsson (C) föreslår i 
sin motion att Bjuvs kommun ska förlänga arrendekontraktet för kiosken tills 
vidare samt att nya samtal med Sibyllakioskens ägare inleds när man från 
kommunens sida vet hur bebyggelsen på M1-tomten verkligen ska se ut.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2022-10-25 
Motion angående ”Sibyllakioskens” framtid, Nils Nilsson (C), 2022-08-24 
  

Ärendet 

Idag står Sibyllakiosken på kommunens fastighet Medborgaren 1 (även 
känd som Folketshustomten). Verksamheten är upplåten med ett 
arrendekontrakt med ett halvårs uppsägningstid för kiosken. Arrendatorn 
har i kontraktet avsagt sig besittningsskyddet för arrendet. I och med att 
besittningsskyddet är avsagt har verksamhetsägaren ingen rättighet att få 
avtalet förlängt eller ersättning när arrendet sägs upp.  

I och med att kommunen tecknade ett markanvisningsavtal med Hemsö för 
fastigheten samt påbörjat en planändring av hela fastigheten sa kommunen 
upp kontraktet i december 2021, för att sluta gälla 2022-06-30. I mitten av 
februari 2022 kontaktade arrendatorn för första gången sedan 
uppsägningen planeringsavdelningen och bad om ett möte. Under mötet 
bad arrendatorn om en förlängning av arrendekontraktet till och med 2023-
01-31, vilket kommunstyrelsens förvaltning accepterade och en förlängning 
av avtalet skrevs. 

Under mötet erbjöd kommunen tre möjliga platser för arrendatorn att flytta 
sin verksamhet till. Arrendatorn nekade dessa tre på sittande möte då de 
gjorde bedömningen att det inte skulle vara lönsamt att uppföra en ny 
byggnad på en ny plats i kommunen.  

Efter att beskedet att Sibyllakioskens kontrakt sagts upp och att kiosken 
skulle behöva stängas lade en privatperson en namninsamlingslista vid 
kassan på kiosken. Namninsamlingen inkom till kommunen 2022-08-09 och 
innehöll ca 2500 namn och en text om att de som skrivit på listan 
protesterade mot kommunens beslut om att säga upp arrendet. Någon 
formell begäran från verksamhetsägaren om att förlänga arrendekontraktet 
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ytterligare har inte inkommit till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning 
gör bedömningen att det är olämpligt att arbeta med en förlängning av 
arrendekontraktet eftersom ingen formell förfrågan från verksamhetsägaren 
inkommit till kommunen.  

Nils Nilsson (C) framhåller i sin motion att de är övertygade om att det går 
att bygga för de verksamheter som Bjuvs kommun har behov av utan att ta 
platsen där Sibyllakiosken står samt parkeringsplatsen i anspråk. Att låta 
kiosken samt parkeringsplatsen vara kvar i sin befintliga utformning skulle 
innebära att ungefär häften av byggrätten skulle försvinna, vilket i 
sammanhanget är en betydande byggrätt. I det förslaget som ligger framme 
planeras det för ca 50 parkeringsplatser under byggnaden vilket är ungefär 
lika många platser som finns på fastigheten idag. Kommunstyrelsens 
förvaltning gör bedömningen att det finns tillräckligt med 
parkeringsmöjligheter på andra platser i centrum för att serva kunderna till 
verksamheterna längs Storgatan. 

I motionen menar Nils Nilsson (C) att ytterligare en fördel med att behålla 
kiosken och parkeringen i sin nuvarande utformning är att det finns 
möjligheter att behålla träden i utkanten av parkeringen. Det stämmer att 
träden planeras att tas bort, men detta för att möjliggöra en trevligare 
mötesplats genom ett torg som bedöms kunna ge större upplevelsekvalitéer 
för medborgarna än befintliga träd då platsen är relativt otillgänglig som den 
är utformad idag.  

Kommunstyrelsens förvaltning framhåller möjligheterna att utveckla 
kioskverksamhet på någon av de platser som tidigare erbjudits till 
arrendatorn om det finns ett intresse av den typen av service i Bjuvs tätort. 
Medborgaren 1 har med sitt centrala läge potential för att skapa ett centrum 
med mer stadskaraktär längs med huvudgatan. Dessutom görs 
bedömningen att det finns möjlighet att ge rum för Sibyllakiosken (eller 
liknande verksamhet) i de byggnader som kommer att utvecklas på 
fastigheten Medborgaren 1.   

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara 
besvarad.  
 
 

Yrkande 

Nils Nilsson (C), Liselott Ljung (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till 
motionen. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förlag och bifallsyrkandet till 
motionen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
   
 

Reservation 

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

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-02, § 190 

      
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
      
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 127 Dnr 2022-00509  

Upptagande av nytt lån 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har en hög investeringstakt. I delårsbokslutet per den 31 
augusti 2022 var det genomfört investeringar för 100 mkr, samtidigt som 
kommunen redovisade ett resultat på 47,7 mkr och avskrivningar på 32,3 
mkr. Per den 30 september var det redan bokfört investeringsutgifter på 
totalt 130 mkr, medan prognosen för helåret visar på att summan av 
resultatet och avskrivningarna hamnar på 97 mkr för 2022. 

En Investeringstakt som genomsnittligt sett innebär att genomförda 
investeringar överstiger resultatet plus avskrivningarna, medför att 
kommunen förbrukar mer kapital än vad som kommer in i kassan.  

Dessutom är kassaflödet med in- och utbetalningar ojämnt fördelat över tid, 
såväl mellan olika månader som inom en månad vilket innebär att det 
behövs en likviditetsreserv. För att vara säkra på att kunna betala fodringar i 
tid som förfaller till betalning, behövs snarast en likviditetsförstärkning på 50 
mkr.   

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-02 
Kassaflödesanalys per 2022-10-31 
Kommunfullmäktige, 2021-11-29, § 169 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunstyrelsen genom ekonomiavdelningen i uppdrag att ta upp ett nytt 
lån på 50 mkr hos Kommuninvest.  
   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-09, § 194 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:30 - 9:40. 

 

Redaktionell ändring 

Matthias Åkesson (M) yrkar följande redaktionella ändring i 
sammanfattningens sista stycke: 
”… kunna betala fodringar i tid…” ändras till ”…kunna utföra betalningar i 
tid…”. 

Kenneth Bolinder (SD), Claes Osslén (SD), Raymond Blixt (SD) och Jörgen 
Johnsson (M) yrkar bifall till Matthias Åkessons (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsen genom 
ekonomiavdelningen i uppdrag att ta upp ett nytt lån på 50 mkr hos 
Kommuninvest.  
   
 

Reservation 

Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Hallqvist (S) och 
Nils Nilsson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 128 Dnr 2022-00478  

Tilläggsäskande för nya inventarier på Ekeby bibliotek 

Sammanfattning 

I juli 2022 vandaliserades Ekeby bibliotek. Delar av inredningen förstördes, 
bland annat flertalet bokhyllor, stolar, datorskärmar och bord. Konsekvenser 
av vandaliseringen har blivit att tillgången till litteratur har minskat då böcker 
numera förvaras på andra platser. Det har även lett till ökad fysisk 
ansträngning för personalen som arbetar på biblioteket och ändring av viss 
verksamhet.  
 
En anmälan till försäkringsbolag är inlämnad och handläggningen pågår.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat förstörda inventarier och tagit 
fram kostnader för att ersätta dessa. Den totala kostnaden uppgår till  
200 000 kronor. Detta ekonomiska utrymme finns inte i kultur- och 
fritidsnämndens budget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-10-05 att föreslå 
kommunstyrelsen att tillföra kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor för 
att täcka kostnader för nya inventarier på Ekeby bibliotek under hösten och 
vintern 2022. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-09, § 195 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
tillföra kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor ur kommunstyrelsen till 
förfogande för att täcka kostnader för nya inventarier till Ekeby bibliotek 
under hösten och vintern 2022.   
 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att tillföra kultur- och fritidsnämnden 
200 000 kronor ur kommunstyrelsen till förfogande för att täcka kostnader 
för nya inventarier till Ekeby bibliotek under hösten och vintern 2022.   
   
 

 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 129 Dnr 2022-00510  

Uppräkning medlemsavgift RSNV (Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst)  för 2023 

Sammanfattning 

Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, Bjuvs kommun och Örkelljunga 
kommun driver gemensam Räddningstjänst genom 
räddningstjänstförbundet RSNV (Räddningstjänsten Skåne Nordväst). 
Beslut behöver fattas om uppräkning av medlemsavgiften inför 
verksamhetsåret 2023. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-04 
  

 

Ärendet 

På medlemsrådet den 7 oktober diskuteras frågan om uppräkning av 
medlemsavgift för RSNV avseende verksamhetsåret 2023, utan att beslut 
fattades. Frågan om medlemsavgift adresserades till ekonomicheferna för 
att återkomma med förslag. Den 3 november lämnade Helsingborgs stads 
förslag på uppräkning med 2,2 procent för verksamhetsåret 2023, vilket 
också accepterats av Ängelholms och Örkelljunga kommun. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godta en uppräkning av medlemsavgift Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
på 2,2 procent för 2023. 
   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-09, § 196 
 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godta en uppräkning av medlemsavgift 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst på 2,2 procent för 2023. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 130 Dnr 2022-00538  

Initiativärende: Bättre uppföljning av åtgärder med 
anledning av revisionens framförda synpunkter 

Sammanfattning 

Urban Berglund (KD) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
Under sammanträdet med Kommunfullmäktige 2022-10-31 aktualiserade 
undertecknad frågan om bättre uppföljning av åtgärder med anledning av 
revisionens framförda synpunkter. 
 
Alla vinner på en bättre uppföljning som är lättöverskådlig för berörda 
intressenter. 
 
Jag föreslår därför att kommunstyrelsen upprättar en Förbättringsplan där 
det tydligt framgår de framförda synpunkter som bör behandlas under 
kommunstyrelsens ansvar. Ambitionen bör vara att denna förbättringsplan 
blir ett levande dokument som regelbundet redovisas under Anmälningar vid 
kommunstyrelsens och ev också vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Jag yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar att införa detta hjälpmedel. 
 
Exempel på mall för förbättringsplan bifogas. 
 

 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Urban Berglund (KD), 2022-11-16      
      
 

Ordförandes förslag 

Ordförande föreslår att initiativärendet överlämnas till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Urban Berglund (KD) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna initiativärendet till 
kommunstyrelsens förvaltning för beredning.      
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 131 Dnr 2022-00009  

Anmälningar  

1)  
Kommunstyrelsens arbetsutskott: protokoll 2022-10-19, 2022-10-27, 2022-
11-02, 2022-11-09 
 
 
2)   
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt: protokoll 2022-10-26 
 
  
3) KS 2022-00160 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 79: Ekonomisk rapport 
september 2022 (med bilagor) 
 
 
4)  KS 2022-00160 
Barn- och utbildningsnämnden § 98: Ekonomisk rapport september 2022 
(med bilagor) 
 
 
5) KS 2022-00160 
Byggnadsnämnden § 89: Ekonomisk rapport september 2022 (med bilagor) 
 
      
6) KS 2022-00160 
Tekniska nämnden § 131: Ekonomisk rapport september 2022 (med 
bilagor) 
 
 
7) KS 2022-00160 
Vård- och omsorgsnämnden § 82: Ekonomisk rapport september 2022 
(med bilagor) 
 
 
8) KS 2022-00062 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll, 2022-10-18 
 
 
9) KS 2022-00106 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Delårsrapport januari – augusti 2022 
(med bilagor) 
 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (25) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

10) KS 2022-00495 
Söderåsens samordningsförbund: Delårsrapport januari – augusti 2022  
 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 

 


