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§ 1 Dnr 2023-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 31 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.           

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 31 tjänstgörande ledamöter.         
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§ 2 Dnr 2023-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Kalle Holm (SD) och Patrik 
Söderberg (S).           

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kalle Holm (SD) och Patrik Söderberg 
(S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 3 Dnr 2023-00006  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag på dagordning daterad 2023-01-23. 

Ordförande föreslår som nytt ärende 14 Avsägelse från Camilla Sjöberg (C) 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordförande meddelar att efter ärende 14 kommer avtackning genomförs för 
de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som avslutat samtliga 
kommunala uppdrag 2022-12-31. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 4 Dnr 2023-00052  

Information från revisionen  

 

Sammanfattning  

Revisor Bengt-Eric Nilsson informerade om revisionens granskningsrapport 
gällande bemötande och tillgänglighet.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(25) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 2023-00019  

Avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2023-04-01 

 

Sammanfattning  

NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna. En 
del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala 
avfallshanteringen och revidera avfallstaxan. Avfallstaxan ska styra mot den 
regionala avfallsplanen och de nationella miljömålen samt stimulera 
återanvändning och återvinning. Avgifterna för den kommunala 
renhållningen beräknas utifrån den kommunala självkostnadsprincipen, 
kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från 
renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  
I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är 
främst ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt 
indexreglering. 

 

 

Ärendet 

Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning. Vid årsskiftet 21/22 var Bjuvs renhållningskollektivs totala 
ekonomi i balans med ett ackumulerat resultat på +0,682 Mkr. Plusresultatet 
måste på sikt stärkas inför uppstarten av en ny entreprenad hösten 2023 då 
insamlingssystemet vid villor och fritidshus ska uppgraderas samtidigt som 
samtliga kärl ska förses med taggar för bättre kontroll över tömningarna. Till 
detta kommer de osäkerhetsfaktorer som finns på kostnadssidan framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra gällande förslaget till ny 
avfallstaxa. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-11, § 9 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna NSR:s 
förslag om ny avfallstaxa fr.o.m. 2023-04-01 i enlighet med bilagan Taxa 
2023 – Folder Bjuv - Beslutsunderlag.    

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-01-18, § 21 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna NSR:s förslag om ny avfallstaxa 
fr.o.m. 2023-04-01 i enlighet med bilagan Taxa 2023 – Folder Bjuv - 
Beslutsunderlag.    

 

 

 

Beslutet skickas till: 
NSR AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 6 Dnr 2023-00020  

Omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA budget 2023 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

NSVA presenterar förslag på investeringsbudget för nästkommande år i sin 
affärsplan. Från det att affärsplanen stängs på vårkanten och kommunerna 
beslutar om budgeten och fram till dess att det nya året börjar hinner det 
hända en del. I NSVA:s interna budgetarbete under hösten resurssätter 
NSVA de flesta av sina projekt, vilket kan ge NSVA mer detaljerad kunskap 
om kostnaden. Även andra förutsättningar kan förändras. I samband med 
NSVA:s budgetarbete, tar NSVA därför fram en ny justerad 
investeringsbudget. Eventuella avvikelser behöver beslutas av kommunen 
antingen som en omprioritering eller i enstaka fall ett tilläggsbeslut. 
Åtagandet att genomföra projekten beslutas av NSVA:s styrelse i samband 
med beslut om NSVA:s hela budget.   
 

 

Ärendet 

NSVA önskar att Bjuvs kommun tar ett tilläggs- och omprioriteringsbeslut i 
enlighet med bilagan NSVA Omprioriterings- och tilläggsbeslut – budget 
2023 - Bjuv. Kommunstyrelsen förvaltning har inget att erinra gällande 
förslaget till omprioriterings- och tilläggsbeslut från NSVA. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-11, § 10 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna NSVA 
AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.    
   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-01-18, § 23 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna NSVA AB:s önskemål om 
omprioriterings- och tilläggsbeslut.    
   

 
 

Beslutet skickas till: 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 7 Dnr 2022-00596  

Behov av utökning av låneramen för 
kommunalförbundet Medelpunkten 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Medelpunkten bedriver uthyrning av hjälpmedel till 
medlemskommunerna enligt sidan 1 i bilaga med sammanträdesprotokoll 
från direktionens sammanträde 2022-11-29. På grund av ökad efterfrågan 
av hjälpmedel och höjda priser har förbundets likviditet försämrats kraftigt 
den senaste tiden. Direktionen har på rekommendation av Göran Heimer, 
ansvarig för Helsingborgs Stads internbank fattat beslut om att föreslå 
medlemskommunernas Fullmäktige att godkänna att kommunalförbundet 
Medelpunkten ansöker om utökning av låneramen till 60 mkr hos 
Helsingborgs stad.  

  
 

Ärendet 

Kommunalförbundet Medelpunkten har efter dialog med ansvarig för 
Helsingborgs Stads internbank beslutat att be medlemskommunernas 
fullmäktige godkänna en utökning av låneramen från 40 mkr till 60 mkr för 
att förstärka likviditeten. Mer detaljerad beskrivning av ärendet finns på 
sidan 8 § 9 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2022-11-29 och i 
bilaga med fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet.  
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-11, § 8 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunalförbundet Medelpunkten får ansöka om utökning av 
låneramen till 60 mkr hos Helsingborgs stad.   
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-01-18, § 26 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att kommunalförbundet Medelpunkten får ansöka om utökning av 
låneramen till 60 mkr hos Helsingborgs stad.   
   

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(25) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr 2022-00589  

Förändrad uppräkning av LOV-ersättning  

 

Sammanfattning  

I Bjuvs kommun kan brukare välja utförare av serviceinsatser i enlighet med 
lagen om valfrihetssystem (LOV).  I kommunen finns det idag två externa 
utförare som utför insatserna åt de personer som valt det. Utförarna erhåller 
då ersättning från kommunen. Beloppet uppgår till 374 kr per timme 
inklusive moms. Ersättningen räknas upp årligen. Fram till nu har 
ersättningen räknats upp enligt städindex som tillhandahållits av Statistiska 
Centralbyrån, SCB. SCB kommer fortsättningsvis inte att uppdatera den 
tjänsten. Vård- och ersättningsnämnden föreslår därför att ersättningen 
framöver ska uppräknas i enlighet med PKV, prisindex för kommunal 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. Då den 
föreslagna förändringen om ändrad princip för uppräkning innebär en 
förändring av ersättningsmodellen bedömer kommunstyrelsens förvaltning 
att det rör sig om ett ärende av principiell beskaffenhet och därför ska 
underställas kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 1 § kommunallagen.  

   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-11, § 6 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersättningen till 
externa utförare inom LOV årligen ska räknas upp med PKV-index.  
   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-01-18, § 28 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningen till externa utförare inom LOV 
årligen ska räknas upp med PKV-index.  
   

 
 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Diariet 
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§ 9 Dnr 2022-00595  

Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom 
RSNV  

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har den 1 december 2022 för 
förbundets kommuner föreslagit att höja avgiften för onödigt förorsakat 
brandlarm inom RSVN. Avgiften föreslås höjas med 1 000 kronor utöver 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), efter jämförelse med andra 
räddningstjänster och förbund.   

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.   

 
    

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2022-12-20 
RSNV § 51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom RSNV, 
med beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslaget från RSNV om att höja avgiften för onödigt förorsakat larm. 
 
    

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-01-18, § 29 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget från RSNV om att höja 
avgiften för onödigt förorsakat larm. 
   

 
Beslutet skickas till: 
RSNV 
Diariet 
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§ 10 Dnr 2023-00055  

Ordning för inkallande av ersättare avseende nämnder 
och styrelse 

 

Sammanfattning  

I kommunallagen 6 kap 16 § står det Om ersättarna inte väljs proportionellt, 
ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. 

Eftersom inte proportionella val tillämpats ska ersättare i kommunstyrelse 
och nämnder generellt tjänstgöra enligt den nedan föreslagna ordningen. 
Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande 
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 168, beslutades om 
ordning för inkallande av ersättare avseende nämnder och styrelse. 

Det har framkommit behov av att revidera ordningen enligt nedanstående 
sammanställning: 
 

Ordning för ersättare 

 

Sverigedemokraterna SD  M    

Moderaterna              M SD 

Socialdemokraterna   S  KD  C V   

Centerpartiet              C  KD  S  

Kristdemokraterna     KD  C  S   

Vänsterpartiet            V 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2023-01-23 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den ovan redovisade ordningen 
för inkallande av ersättare avseende nämnder och styrelsen. Ordningen 
används om personlig ersättare eller annan ersättare för det aktuella partiet 
inte är närvarande. 
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Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande 
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige. 

   

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 11 Dnr 2023-00053  

Förslag till val av två ombud och två ersättare till 
Skånes Kommuners förbundsmöte för tiden 2023 - 2026 

 

Sammanfattning  

Christer Landin (S) föreslår som ombud Ulrika Thulin (S) och som ersättare 
Liselott Ljung (S). 

Christer Landin (S) yrkar på proportionella val om inte dessa personer väljs. 

Mikael Henrysson (SD) föreslår som ombud Mikael Henrysson (SD) och 
som ersättare Kenneth Bolinder (SD). 

Matthias Åkesson (M) föreslår som ombud Matthias Åkesson (M) och som 
ersättare Jörgen Johnsson (M). 

    

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 19:25 – 19:40. 
      

Sluten omröstning 

Sluten omröstning genomförs. 

      

Omröstningsresultat 

Ombud:   Ersättare: 

Mikael Henrysson (SD) 25 röster Kenneth Bolinder (SD) 20 röster 

Matthias Åkesson (M) 20 röster Jörgen Johnsson (M) 18 röster 

Ulrika Thulin (S) 13 röster  Liselott Ljung (S) 11 röster 

Liselott Ljung (S) 2 röster  Matthias Åkesson (M) 9 röster 

Vakant 2 röster  Mikael Henrysson (SD) 2 röster 

   Vakant 2 röster 

 

Ordförandes beslut 

Eftersom det inte finns lagstöd för proportionella i ideella föreningar, vilket 
Skånes kommuner är, beslutar ordförande enligt kommunallagen 5 kapitel, 
57 §:  
Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden 
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anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan 
författning. 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael Henrysson (SD) och Matthias 
Åkesson (M) som ombud samt Kenneth Bolinder (SD) och Jörgen Johnsson 
(M) som ersättare. 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Krister Nilsson (C), Madeleine Landin (S), Terhi Laine (S), 
Christer Landin (S), Bo Blixt (S), Maria Berglund (KD), Anders Ljung (S), 
Patrik Söderberg (S), Inga Bakken (S), Viktoria Sjöstrand (V), Kai 
Christiansen (S) och Anders Månsson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande: 

Det val som genomfördes på Kommunfullmäktige i december 2022 har inte 
på något vis hanterats med att återkallas/upplösas/avsägelser. Man väljer 
att inte följa det utfall ifrån valet i september 2022. För då hade resultatet i 
omröstningen blivit 1 ordinarie och 1 ersättare till majoriteten och 1 ordinarie 
och 1 ersättare till oppositionen. 

Maktfullkomligheten har talat sitt tydliga språk där majoriteten inte ens i en 
ideell förening (Skånes Kommuner) kan se fördelen med att ha en bred 
representation ifrån kommunen. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Skånes Kommuner 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 12 Dnr 2023-00046  

Avsägelse från Göran Palmkvist (M) som ersättare i 
bygg- och miljönämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Göran Palmkvist (M) har 2023-01-19 inkommit med en avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Som ny ersättare föreslås Linda Helgesson Farrelly (M).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Göran Palmkvist (M) från det aktuella 
uppdraget och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja Linda Helgesson Farrelly (M) som ersättare i bygg- och 
miljönämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet    

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(25) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2023-00054  

Val av ersättare i utbildningsnämnden (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ersättare i utbildningsnämnden föreslås Lars Hein (SD).     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Hein (SD) som ersättare i 
utbildningsnämnden.      

 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lars Hein (SD) 
Utbildningsnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 14 Dnr 2023-00062  

Avsägelse från Camilla Sjöberg (C) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Camilla Sjöberg (C) har 2023-01-26 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Camilla Sjöberg (C) från det aktuella 
uppdraget. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Camilla Sjöberg (C) 
Länsstyrelsen 
Diariet      
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§ 15 Dnr 2023-00009  

Anmälningar  

 

A)  KS 2022-00499 
Kommunstyrelsen § 25 Revisionen: Granskning av budgetprocessen 
 

B)  KS 2022-00606 
Revisionen: Granskning bemötande och tillgänglighet     

 

C)  KS 2022-00605 
Medborgarförslag gällande användning av Folketshus-tomten 

 

D)  KS 2022-00614 
Medborgarförslag gällande anläggande av våtmark intill Möllebäcken i 
Billesholm 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda 
och att medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.     

      

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 



Talare Tid 

11. Förslag till val av två ombud och två ersättare till Skånes Kommuners 
förbundsmöte för tiden 2023 – 2026 

Ulrika Thulin (S) 2023-01-30 20:15:27 

Krister Nilsson (C) 2023-01-30 20:15:35 

Madeleine Landin (S) 2023-01-30 20:15:36 

Terhi Laine (S) 2023-01-30 20:15:38 

Christer Landin (S) 2023-01-30 20:15:42 

Bo Blixt (S) 2023-01-30 20:15:44 

Maria Berglund (KD) 2023-01-30 20:15:47 

Anders Ljung (S) 2023-01-30 20:15:47 

Patrik Söderberg (S) 2023-01-30 20:15:48 

Inga Bakken (S) 2023-01-30 20:15:50 

Viktoria Sjöstrand (V) 2023-01-30 20:15:50 

Kai Christiansen (S) 2023-01-30 20:15:53 

Anders Månsson (S) 2023-01-30 20:15:56 
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