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§ 119 Dnr 2020-00005  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Raymond Blixt (SD). 
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Raymond Blixt (SD) till att justera 
dagens protokoll.      
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§ 120 Dnr 2020-00006  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2020-10-14. 
Ordförande meddelar att ärende 8 Tidplan för sammanträden Bjuvs 
kommun 2021 utgår på grund av fortsatt beredning. 
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
ordförandes förslag på ändringar.      
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§ 121 Dnr 2020-00422  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, Bjuvs kommuns 
förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till 2 300 000 kronor, 
jämte ränta. Förlagslånet kommer återbetalas den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
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För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten. Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande 
summa som återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som 
insatskapital. Det innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte 
behöver betalas in 2021 och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-18 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bilaga 2: Insatskapital per medlem samt förlagslån i Kommuninvest AB   

  

Ärendet 

Bjuvs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 

Bakgrund 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Förlagslånen framgår 
av Bilaga 2. 

 

Bjuvs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 1 september till       
2 300 000 kronor, jämte ränta. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
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Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.  

För att undvika administration föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande 
fyra åren samt utser kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten. 
Därtill föreslår förvaltningen att direkt betala in motsvarande summa som 
återbetalningen av förlagslånet till Kommuninvest som insatskapital. Det 
innebär att någon extra insatskapital ytterligare inte behöver betalas in 2021 
och endast 785 800 kr behöver betalas in 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 155 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att Bjuvs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 2 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.  
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Kommunfullmäktige beslutar om inbetalning av kapitalinsats i föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

Bemyndigar kommundirektör i förening med ekonomichef att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 122 Dnr 2020-00314  

Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning och 
avdelningen för arbete och tillväxt 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 och avdelningen för arbete och tillväxt 
redovisar ett sammanlagt underskott på - 0,2 mnkr för perioden och 
prognosen för helåret 2020 pekar mot ett sammanlagt underskott mot 
beslutad budget på - 1,2 mnkr.  

Kommunstyrelsens förvaltning (exkl. ATU) redovisar en budget i balans för 
perioden. 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.   

Avdelningen för arbete och tillväxt redovisar ett underskott för perioden på - 
0,2 mnkr och prognosticerar ett underskott på - 1,2 mnkr för helåret. 
Underskottet beror på minskade intäkter från arbetsförmedlingen, ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd samt fler institutionsplaceringar än väntat. 
Det bör noteras att detta resultat är en förbättring jämfört med vad 
tertialrapporten visade. Då redovisades ett underskott för perioden på - 1,2 
mnkr och en prognosticerat underskott för helåret på - 2,5 mnkr. 

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. Kommunstyrelsens förvaltning och avdelningen för arbete och 
tillväxt avser därför inför kommande prognos i samband med 
årsredovisningen vidta åtgärder för att nå en budget i balans.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-07 
Delårsrapport 2020 Kommunstyrelsen, 2020-10-06 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 166 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2020-09-30, § 63 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

godkänna delårsrapport per augusti 2020, 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat 
underskott mot budget under innevarande budgetår,  

uppdra åt kommunchefen och avdelningschefen att vidta åtgärder för att nå 
en budget i balans,  

överlämna rapporten till kommunfullmäktige.   

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

godkänna delårsrapport per augusti 2020, 

kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat 
underskott mot budget under innevarande budgetår,  

uppdra åt kommunchefen och avdelningschefen att vidta åtgärder för att nå 
en budget i balans,  

överlämna rapporten till kommunfullmäktige.   

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 123 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 167 
  
 

Yrkande 

Ulrik Thulin (S) yrkar att till Kommunfullmäktige redovisa samtliga tillfälliga 
statliga pandemistöd och statsbidrag Bjuvs kommun erhållit under 2020. 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9:25-9:35. 

 

Yrkande 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 
Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande. 
Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 
 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och Jörgen 
Johnsson (M) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå Ulrika Thulins (S) yrkande. 
 
 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 

JA = Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

 6 NEJ-röster 7 JA-röster 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsrapporten (2020-10-20) 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. 

   
 

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 124 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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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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.      

   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 168 
 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 125 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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: 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

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  
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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 
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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 
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Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 169 
  
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag 
till budget. 
Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
budget. 

 

Propositionsordning 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

 7 JA-röster 6 NEJ-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

anta kommunens övergripande mål och indikatorer 
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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  

 

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 
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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 

 
   

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 126 Dnr 2020-00407  

Regler för föreningsstöd i Bjuvs kommun gällande från 
2021 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-09 om nya Regler för 
föreningsstöd. På kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20 bifölls 
följande yrkanden:  

1. Definitionen av ungdomsföreningar bör ändras från ”förening med 
styrelse av endast personer som är 25 år eller yngre” till ”förening 
med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre.”  

2. Under rubriken ”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” bör 
meningen ”Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast summa 
eller grunda sig på̊ anläggningens faktiska kostnader” kompletteras 
med ”för ett speciellt behov.” 

3. I samma stycke bör formuleringen ”Avtal kan löpa på̊ max fyra år 
och innebär ersättning om max 300 000 kronor om året” förtydligas 
till ”Ekonomiskt stöd söks på årlig basis och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor per år vid beviljande”.  

Ärendet återremitterades därefter till kultur- och fritidsnämnden av 
kommunfullmäktige 2019-11-28 med motiveringen ”att med tanke på de nya 
förutsättningarna från kommunstyrelsen på̊ nytt utreda ’Regler för 
föreningsstöd’ och hur detta påverkar våra föreningar.”  

Kultur- och fritidsnämnden har nu reviderat sitt förslag till Regler för 
föreningsstöd (2020-08-19).  

I det reviderade förslaget är kommunstyrelsens första yrkande genomfört.  

Kommunstyrelsens andra yrkande är inte genomfört med motiveringen att 
de bidrag som föreningar får är reglerade genom avtal som är individuella 
för varje förening. Det specifika ändamålet för varje bidrag ska alltså framgå 
av varje individuellt avtal och behöver därför inte ingå som ett generellt krav. 

Kommunstyrelsens tredje yrkande är genomfört; de reviderade reglerna 
fastslår att ”Avtalet skrivs på̊ ett år åt gången och innebär ersättning om 
max 300 000 kronor om året”.  

I och med att förslaget på nya Regler för föreningsstöd nu har reviderats i 
linje med två av kommunstyrelsens yrkanden samtidigt som ändringsförslag 
nummer 2 bemötts med en rimlig och väl avvägd invändning har 
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kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot kultur- och 
fritidsnämndens nya förslag.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-08-26 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-19 § 36  
Regler för föreningsstöd 2020-06-22   
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, § 136 
Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
Plan för kultur- och föreningslivet del 2, 2018-08-15  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  

Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  
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Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  

Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 158   
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar på en ändring av sista stycket under rubriken 
”Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning” i dokumentet ”Regler för 
föreningsstöd”:  

Föreningen ska en gång om året redovisa ekonomi och verksamhet till 
kultur- och fritidsnämnden. Den ekonomiska ersättningen kan vara en fast 
summa eller grunda sig på föreningens faktiska kostnader. Förening som 
ingått avtal om ekonomiskt stöd för anläggning är inte berättigad till 
lokalbidrag eller investeringsbidrag. Avtalet kan löpa på max fyra år och 
innebära ersättning om max 300 000 kronor om året. 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

Ledamöterna från (SD) och (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Anders Månssons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Anta dokumentet ”Regler för föreningsstöd” med revideringar från 2020-08-
19 att gälla från 2021-01-01 samt upphäva tidigare regler för 
föreningsbidrag samt delen om arrangemangsbidrag i dokumentet 
”Arrangemangsbidrag samt bidrag till jubileum och gratifikationer av 
medaljörer i Bjuvs kommun,  

Anta dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” att gälla vid 
prioritering av investerings- och utvecklingsbidrag, från och med 2021-01-
01,  

Ge kultur- och fritidsnämnden delegation på̊ att göra administrativa 
ändringar i reglerna,  
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Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utvärdera och revidera ”Regler 
för föreningsstöd” och ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag” och 
rapportera till kommunfullmäktige senast november 2023.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 127 Dnr 2020-00220  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

   

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-09-18 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 159 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 128 Dnr 2020-00221  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-09-18 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, 160 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 129 Dnr 2020-00415  

Svar till tekniska nämnden angående infartsväg från 
Franz Daumans väg i Ekeby 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20 § 68, att tilläggsäska 6,5 mnkr 
gällande investering av infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering 
till förskolan på Lärkgatan som är under projektering. Bakgrunden är att 
infartsväg samt parkering inte varit inkluderat i kalkylerad 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom de underlag och kalkyler 
som ingår i ärendet, och gör sammantaget bedömningen att det finns 
möjligheter för infartsväg samt parkering att ingå i de totalt 50 mnkr som är 
avsatt i budget 2020-2021 för att åstadkomma förskolan på Lärkgatan. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Samuel Sköld, 2020-09-16 
Tekniska nämnden, 2020-08-20, § 68   

 

Ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20 § 68, att tilläggsäska 6,5 mnkr 
gällande investering av infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering 
till förskolan på Lärkgatan som är under projektering. Bakgrunden är att 
infartsväg samt parkering inte varit inkluderat i kalkylerad 
investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom de underlag och kalkyler 
som ingår i ärendet, bland annat kalkyl för infartsväg och parkering inklusive 
hastighetsdämpande åtgärder. Vissa kostnader bedöms kunna minska, till 
exempel plankostnader, bygglov och hastighetsdämpande åtgärder. 
Samtidigt finns i projekteringskalkylen för förskolan avsatt utrymme för 
oförutsett som förhoppningsvis inte faller ut. Förvaltningen förstår 
svårigheterna med att få kalkylen att gå ihop, men anser samtidigt att det är 
viktigt att anpassa kostnaderna till de utrymmen som är avsatta för att inte 
öka driftkostnader och finansieringsbehov. 
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Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns möjligheter för 
infartsväg samt parkering att ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatt i budget 
2020-2021 för att åstadkomma förskolan på Lärkgatan.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

kostnaden för infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering till 
förskolan på Lärkgatan ska ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatta i budget 
2020-2021 för projekt 121. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att tekniska nämnden i ett separat projekt ska 
tilläggsbudgeteras 6,5 mnkr gällande investering av infartsväg från Franz 
Daumans väg samt parkering till förskolan på Lärkgatan. 

Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till yrkandet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anders 
Månsson (S) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

kostnaden för infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering till 
förskolan på Lärkgatan ska ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatta i budget 
2020-2021 för projekt 121. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, § 156 
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Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att tekniska nämnden i ett separat projekt ska 
tilläggsbudgeteras 6,5 mnkr gällande investering av infartsväg från Franz 
Daumans väg samt parkering till förskolan på Lärkgatan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskottets 
förslag och Anders Månsson (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

kostnaden för infartsväg från Franz Daumans väg samt parkering till 
förskolan på Lärkgatan ska ingå i de totalt 50 mnkr som är avsatta i budget 
2020-2021 för projekt 121. 

   
 

Reservation 

Ledamöterna från (S) och (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 130 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 166 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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.  

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 131 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, 170 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att inrätta ett näringslivsråd och anta föreslagna 
riktlinjer för rådets verksamhet.  
   
 

 

Beslutet skickas till: 
Näringslivssamordnare 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 132 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

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. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 171 
  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Tacka för informationen. 

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

   
 

 

Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 133 Dnr 2020-00007  

Anmälningar  

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30, 2020-10-14 
 
2)  
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2020-09-30 
 
3)  KS 2020-00017 
NSR AB: protokoll styrelsemöte nr 6, 2020-09-18 
      
4)  KS 2020-00017 
NSR AB: protokoll ekonomisk och tekniska delegationen nr 3, 2020-09-17 
 

5)  KS 2020-00017 
Vera Park Circularity AB: protokoll, 2020-09-18 
 

6)  KS 2020-00017 
NSR AB: information om NSR-dagen och NSR årsstämma 
 

7)  KS 2020-00027 
AB Bjuvsbostäder: styrelseprotokoll, 2020-09-29 
 

8)  KS 2020-00312 
Vård- och omsorgsnämnden § 92: ekonomisk rapport juli 2020 
 

9)  KS 2020-00312 
Barn- och utbildningsnämnden § 84: delårsrapport 2020 
 
10)  KS 2020-00312 
Kultur- och fritidsnämnden § 50: delårsrapport 2020 
 

11)  KS 2020-00312 
Tekniska nämnden § 77: delårsrapport 2020 
 

12)  KS 2020-00312 
Vård- och omsorgsnämnden § 105: delårsrapport 2020 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46 (46) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

13)  KS 2020-00355 2019- /Sed 
Barn- och utbildningsnämnden § 85: Välfärdspengar 
 
14)  KS 2020-00453 
Tekniska nämnden § 81: Rivning och återställande av modulbyggnader i 
Bjuv och Ekeby 
 
15)  KS 2020-00191 
Lokala BRÅ: minnesanteckningar, 2020-09-14 
 
16)  KS 2020-00020 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst § 40: Delårsrapport 2020 (med bilagor) 
 
17)  KS 2020-0019 
Kommunalförbundet Medelpunkten: direktionsprotokoll, 2020-09-01 
 
18)  KS 2020-00029 
Vegeåns Vattenråd: protokoll arbetsutskott, 2020-09-01 
 
19)  KS 2020-00029 
Vegeåns Vattenråd och Vegeåns Service AB: styrelseprotokoll, 2020-09-29 
(med bilagor) 
 
20)  KS 2020-00460 
Avtal för Söderåsens turismarbete gällande t o m 2021-12-31 
 
21)  KS 2020-00016 
Söderåsens miljöförbund: direktionsprotokoll, 2020-09-22 
 
22) KS 2020-00016 
Söderåsens miljöförbund: minnesanteckningar medlemssamråd, 2020-08-
27 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

 


