
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 november 2022  
kl. 19:00 i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 1 december kl. 16:00, digital justering  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för perioden 2023-
2027 
 

5.  Information från revisionen  
 

6.  Revidering av antagna riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark 
Dnr 2022-00423  

7.  Motion från Jörgen Johnsson (M) angående gatuköket Sibylla-kiosken i Bjuv 
Dnr 2022-00401  

8.  Motion från Nils Nilsson (C) angående Sibyllakioskens framtid 
Dnr 2022-00384  

9.  Anmälningar  
A: Länsstyrelsen: protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
B: Länsstyrelsen: beslut om ny ledamot och ersättare efter Anne Li Ullerholm (SD) 

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
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Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
   från gruppledare 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 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 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Riktlinjer för upplåtelse av offentligmark  

 

Dessa riktlinjer gäller för tillfälliga upplåtelser på offentlig plats inom Bjuvs kommun. Här 

finner man gällande lagstiftning, hur du ansöker om tillstånd och vilka krav vi som kommun 

ställer. 

Vad är offentlig plats 

Offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. 

Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika evenemang. 

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd till måste man ha tillstånd 

från polisen enligt Ordningslagen (1993:1 617). Kommunstyrelsens förvaltning, 

planeringsavdelning är polisens remissinstans. I de flesta fall ska kommunen yttra sig över 

inkommen ansökan till polisen. Vi som kommun har dock vetorätt vilket innebär att vi som 

kommun utan motivering kan avstyrka en ansökan. Polisen kan i sådant fall inte ge tillstånd. 

Om kommunen tillstyrkt inkommen ansökan från polisen kommer de villkor kommunen satt 

för upplåtelsen att framgå i det tillstånd polisen utfärdar. 

Tänk på att göra er ansökan till polismyndigheten i god tid i förväg innan ett tillstånd ska 

börja gälla. Mer information finns att hämta hos polismyndigheten. 

 

Avgifter 

Om tillstånd beviljats äger kommunen rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig plats. 

Denna avgift regleras av den taxa som fastställts av kommunfullmäktige 2022-06-20, 

polisens tillstånd utgör underlag till debiteringen.  Förutom kommunens avgifter tillkommer 

polismyndighetens ansökningsavgift. Upplåtelseavgiften utfärdas för den tid polistillståndet 

beviljats och erläggs gentemot utfärdad faktura. 

Ansökningstid 

Lov om nyttjande av offentligplats kan max ges på max tre år, exklusive de ansökningar som 

kräver bygglov, typ permanenta reklamordningar. Här avgörs tiden vid varje enskild ansökan. 

Verksamhetens tillstånd 

Tillståndsinnehavaren har ansvarar för alla tillstånd som kan krävas för att bedriva sin 

verksamhet på anvisad plats. 

Innan offentlig plats tas i anspråk ska den besiktigas av gata/park tekniska förvaltningen. Om 

skador uppstår på marken ska dessa anmälas till kommunen.   

Efter det att upplåtelsen avslutats ska området återställas i det ursprungliga skicket. 

Tillståndsinnehavaren ansvarar för all städning och återställning inom det upplåtna området 

och det närområde som kan ha påverkats av upplåtelsen. Om städning eller återställning inte 

utförts av tillståndsinnehavaren till godkänt skick kommer kommunen debitera 

tillståndsinnehavaren utfört arbete. 
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Även skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför den tillståndgivna ytan 

debiteras tillståndsinnehavaren efter skadans omfattning. 

 

 

Tillträde området 

Om kommunen skulle vara i behov av att utföra arbeten inom disponerat område på offentlig 

plats och då rivning eller flyttning av tillståndsinnehavarens material eller dylikt kan erfordras, 

har tillståndsinnehavaren ej någon rätt till ersättning från kommunen. 

 

Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats behövs för följande 

• Torghandel kommunen erbjuder torghandel. Torghandel är tillåten vissa tider och till 

en viss kostnad. Tänk på att det vid försäljning av livsmedel kan krävas utfärdat 

tillstånd för att bedriva denna art av handel. 

• Mobilförsäljning exempelvis försäljningsvagnar eller bord. 

• Foodtrucks kommunen har speciellt utsedda platser för dessa. Om annan plats än de 

som kommunen hänvisar till önskas, bedömer kommunen lämpligheten i varje enskilt 

fall. Foodtrucken ska uppfylla kommunens uppsatta regler (se dokumentet regler för 

foodtruck för mer information). 

• Säsongsbetonad försäljning så som julgrans- och jordgubbsförsäljning. 

• Reklamskyltar exempelvis vippskyltar, tidningsställ, gatupratare etcetera Kräver 

polistillstånd och till polisen ska handlingar bifogas som visar dess placering samt bild 

över hur den ser ut. Alla reklamskyltar ska tas in vid stängningsdags och ska under 

mörker vara tillräckligt belysta. 

• Affischering får endast ske på förutbestämda platser vilka anges i ansökan. Affischer 

får endast förekomma på lyktstolpar på kommunalväg. Affischering får inte 

förekomma tidigare än en vecka innan evenemanget och ska tas ner senast dagen 

efter evenemanget. Om otillåten affischering sker eller om affischer inte tas ner inom 

föreskriven tid kan avgift krävas. 

• Cirkus och tivoli. 

• Uteservering denna ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller serveringen. 

Uteserveringen ska anpassas så att det är framkomligt och tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning. Förbipasserande ska även obehindrat kunna passera 

uteserveringen. Möbler och avskärmningar ska vara lätta at flytta för eventuella 

arbeten inom området. 

• Offentliga tillställningar och evenemang.  

• Försäljning utanför butik. 

• Valstugor. 

• Containrar och byggsäckar. 

• Klädcontainrar för insamling (se dokumentet regler för insamlingscontainer för mer 

information). 

• Insamling av pengar. 

• Byggupplag, byggnadsställningar med mera. 

Observera att bygglov kan behövas för vissa tillstånd bland annat för permanenta 

reklamanordningar av typ affischpelare, reklamtavlor, uteservering med mera. 
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Taxa 

Kommunens taxa är fastställd av Kommunfullmäktige 2022-06-20. Kommunens avgifter 

index regleras 1 januari varje år efter konsumentprisindex (KPI) - SCB för oktober 

föregående år, dock kan taxan aldrig understiga det antagna beloppet. Alla avgifter 

avrundas till närmaste heltal. Taxan får dock aldrig understiga de belopp som beslutats av 

Kommunfullmäktige vid taxans antagande,  

Avgiften för upplåtelsen ska betalas mot utfärdad faktura efter beviljat tillstånd.  

 

ARRANGEMANG AVGIFT 

Arrangemang liten max 500 kvm 1000 kr/dag 

Arrangemang mellan max 1000 kvm 2000 kr/dag  

Arrangemang stor allt över 1000 kvm  3000 kr/dag 

Fotografering och filminspelning 600 kr/dag 

Cirkus och tivoli max 3000 kvm 3000 kr/dygn + deposition 3000 kr 

Försäljningsvagn foodtruck max 20 kvm exkl. el och vatten 200 kr/dag kl. 07:00 - 17:00 

  Alt 750 kr/mån 

 

BOKBORD AVGIFT 

Mötestält, bokbord max 10 kvm 300 kr/st. 

Valstugor 1000 kr/stuga  

 

CONTINER, LIFT OCHBYGGSTÄLLNINGAR MED MERA AVGIFT 

Container, byggbodar Dag 1 avgiftsfri därefter dag 500 kr/dag 

Lift, större kranbil eller liknande 500 kr/dag 

Byggställning 100 kr/dag 

Byggupplag 250 kr/kvm 0–10 kvm 

  450 kr/mån 11–20 kvm 

  550 kr/mån 21–30 kvm 

  650 kr/mån 31–40 kvm 

  750 kr/mån 41–50 kvm 

  850 kr/mån 51–60 kvm 

  950 kr/mån 61–70 kvm 

  Därefter 100 kr per påbörjade 10 kvm 
 

FÖRSÄLJNING AVGIFT 

Torghandel exkl. el och vatten max 10 kvm * 200 kr/dag kl. 07:00 - 17:00 

Fasta torgplatser max 9 kvm 80kr/dag eller 600kr/månad 

Julgransförsäljning, max 100 kvm 300 kr/dygn 

Ambulerande försäljning mindre vagn som kan flyttas förhand 200 kr/dag eller 500 kr/mån 

och bedrivs i obetydlig omfattning.   
 

UTESERVERING AVGIFT 

Uteservering (säsong maj-sept.) 50 kr/kvm/mån 
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INSAMLING AVGIFT 

Klädinsamlingscontainer Ingen avgift 

Insamling returmaterial Ingen avgift 

 

MARKNADSFÖRING OCH REKLAM AVGIFT 

Reklamskyltar vid butik typ vippskyltar, gatupratare, 300 kr/år 

tidningsställ mm, max 2 kvm. Innan markupplåtelse ges ska   

Kommunens bygglovsavdelning tillfrågas.   

Flaggstänger  700 kr/år 

 

BYGGBELAMRING AVGIFT 

Upplåtelse av p-plats ** 500 kr/mån  

Upplåtelse av anlagd parkmark *** 100 kr/dag 
 

POST OCH TIDNINGSANORDNINGAR AVGIFT 

Post- och utdelningslådor, skåp, boxar (Brf, förening med flera) 300 kr/st./år 

Post- och utdelningslådor, skåp, boxar (kommersiella företag) 500 kr/mån 
 

ÖVRIGT MARKNYTTJANDE AVGIFT 

Användande av allmän platsmark av tillfällig karaktär 1 kr/kvm/dag 
 

• Avgiften är momsbefriad. 

• Avgifterna är angivna exklusive polistillstånd. 

• Inga avgifter inkluderar kostnad för el-, vatten- eller renhållningsavgifter. 

• Vid upplåtelse av offentlig plats till cirkus, tivoli och andra nöjesarrangemang tas en 

depositionsavgift ut på 3000 kronor. Depositionen ska tillsammans med avgiften 

erläggas i förskott. Depositionen återlämnas efter genomförd godkänd besiktning. 

Om besiktning ej godkännes får arrangören en vecka på sig att göra rättelse. 

Därefter debiteras arrangören för kostnaden som kommunen fått för återställande av 

platsen. 

• Kommunen tar ej ut avgift av idrottsförening eller skolklass eller idrottsförening vid 

tillfälliga arrangemang. Detsamma gäller för arrangemang av näringslivskaraktär där 

kommunen är en del av arrangemanget exempelvis ”Bjuvsfesten”.  

• Ansökningar beviljas för max ett år. Undantaget är permanenta reklamanordningar 

typ affischpelare, reklamtavlor etcetera här kan längre upplåtelse beviljas. 

 

Om ingen avgift stämmer överens med ändamålet används närmast likvärdig avgift. Till 

samtliga avgifter tillkommer en administrativ avgift på 300 kronor om inget annat har angetts. 

*) Kommunen har idag ingen fastställd plats för torghandel. Platsens lämplighet för 
torgförsäljning avgörs vid varje enskild ansökan.  
**) Lokala trafikföreskrifter gäller. 
***) Denna avgift uttages ej av ideellförening eller idrottsförening.  
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Kommunen tillåter uppställning av Foodtrucks inom följande områden 

• Bjuv - Parkeringen bakom Coop Postgatan  

• Billesholm – Billesholms station och parkeringen framför Billesholms bibliotek. 

• Ekeby – ingen fast plats finns. 
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Riktlinjer för upplåtelse av offentligmark  

 

Dessa riktlinjer gäller för tillfälliga upplåtelser på offentlig plats inom Bjuvs kommun. Här 

finner man gällande lagstiftning, hur du ansöker om tillstånd och vilka krav vi som kommun 

ställer. 

Vad är offentlig plats 

Offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. 

Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika evenemang. 

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd till måste man ha tillstånd 

från polisen enligt Ordningslagen (1993:1 617). Kommunstyrelsens förvaltning, 

planeringsavdelning är polisens remissinstans. I de flesta fall ska kommunen yttra sig över 

inkommen ansökan till polisen. Vi som kommun har dock vetorätt vilket innebär att vi som 

kommun utan motivering kan avstyrka en ansökan. Polisen kan i sådant fall inte ge tillstånd. 

Om kommunen tillstyrkt inkommen ansökan från polisen kommer de villkor kommunen satt 

för upplåtelsen att framgå i det tillstånd polisen utfärdar. 

Tänk på att göra er ansökan till polismyndigheten i god tid i förväg innan ett tillstånd ska 

börja gälla. Mer information finns att hämta hos polismyndigheten. 

 

Avgifter 

Om tillstånd beviljats äger kommunen rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig plats. 

Denna avgift regleras av den taxa som fastställts av kommunfullmäktige 2022-06-20, 

polisens tillstånd utgör underlag till debiteringen.  Förutom kommunens avgifter tillkommer 

polismyndighetens ansökningsavgift. Upplåtelseavgiften utfärdas för den tid polistillståndet 

beviljats och erläggs gentemot utfärdad faktura. 

Ansökningstid 

Lov om nyttjande av offentligplats kan max ges på max tre år, exklusive de ansökningar som 

kräver bygglov, typ permanenta reklamordningar. Här avgörs tiden vid varje enskild ansökan. 

Verksamhetens tillstånd 

Tillståndsinnehavaren har ansvarar för alla tillstånd som kan krävas för att bedriva sin 

verksamhet på anvisad plats. 

Innan offentlig plats tas i anspråk ska den besiktigas av gata/park tekniska förvaltningen. Om 

skador uppstår på marken ska dessa anmälas till kommunen.   

Efter det att upplåtelsen avslutats ska området återställas i det ursprungliga skicket. 

Tillståndsinnehavaren ansvarar för all städning och återställning inom det upplåtna området 

och det närområde som kan ha påverkats av upplåtelsen. Om städning eller återställning inte 

utförts av tillståndsinnehavaren till godkänt skick kommer kommunen debitera 

tillståndsinnehavaren utfört arbete. 
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Även skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför den tillståndgivna ytan 

debiteras tillståndsinnehavaren efter skadans omfattning. 

 

 

Tillträde området 

Om kommunen skulle vara i behov av att utföra arbeten inom disponerat område på offentlig 

plats och då rivning eller flyttning av tillståndsinnehavarens material eller dylikt kan erfordras, 

har tillståndsinnehavaren ej någon rätt till ersättning från kommunen. 

 

Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats behövs för följande 

 Torghandel kommunen erbjuder torghandel. Torghandel är tillåten vissa tider och till 

en viss kostnad. Tänk på att det vid försäljning av livsmedel kan krävas utfärdat 

tillstånd för att bedriva denna art av handel. 

 Mobilförsäljning exempelvis försäljningsvagnar eller bord. 

 Foodtrucks kommunen har speciellt utsedda platser för dessa. Om annan plats än de 

som kommunen hänvisar till önskas, bedömer kommunen lämpligheten i varje enskilt 

fall. Foodtrucken ska uppfylla kommunens uppsatta regler (se dokumentet regler för 

foodtruck för mer information). 

 Säsongsbetonad försäljning så som julgrans- och jordgubbsförsäljning. 

 Reklamskyltar exempelvis vippskyltar, tidningsställ, gatupratare etcetera Kräver 

polistillstånd och till polisen ska handlingar bifogas som visar dess placering samt bild 

över hur den ser ut. Alla reklamskyltar ska tas in vid stängningsdags och ska under 

mörker vara tillräckligt belysta. 

 Affischering får endast ske på förutbestämda platser vilka anges i ansökan. Affischer 

får endast förekomma på lyktstolpar på kommunalväg. Affischering får inte 

förekomma tidigare än en vecka innan evenemanget och ska tas ner senast dagen 

efter evenemanget. Om otillåten affischering sker eller om affischer inte tas ner inom 

föreskriven tid kan avgift krävas. 

 Cirkus och tivoli. 

 Uteservering denna ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller serveringen. 

Uteserveringen ska anpassas så att det är framkomligt och tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning. Förbipasserande ska även obehindrat kunna passera 

uteserveringen. Möbler och avskärmningar ska vara lätta at flytta för eventuella 

arbeten inom området. 

 Offentliga tillställningar och evenemang.  

 Försäljning utanför butik. 

 Valstugor. 

 Containrar och byggsäckar. 

 Klädcontainrar för insamling (se dokumentet regler för insamlingscontainer för mer 

information). 

 Insamling av pengar. 

 Byggupplag, byggnadsställningar med mera. 

Observera att bygglov kan behövas för vissa tillstånd bland annat för permanenta 

reklamanordningar av typ affischpelare, reklamtavlor, uteservering med mera. 
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Taxa 

Kommunens taxa är fastställd av Kommunfullmäktige 2022-06-20. Kommunens avgifter 

index regleras 1 januari varje år efter konsumentprisindex (KPI) - SCB för oktober 

föregående år, dock kan taxan aldrig understiga det antagna beloppet. Alla avgifter 

avrundas till närmaste heltal. Taxan får dock aldrig understiga de belopp som beslutats av 

Kommunfullmäktige vid taxans antagande,  

Avgiften för upplåtelsen ska betalas mot utfärdad faktura efter beviljat tillstånd.  

 

ARRANGEMANG AVGIFT 

Arrangemang liten max 500 kvm 1000 kr/dag 

Arrangemang mellan max 1000 kvm 2000 kr/dag  

Arrangemang stor allt över 1000 kvm  3000 kr/dag 

Fotografering och filminspelning 600 kr/dag 

Cirkus och tivoli max 3000 kvm 3000 kr/dygn + deposition 3000 kr 

Försäljningsvagn foodtruck max 20 kvm exkl. el och vatten 200 kr/dag Kl 07:00 – 20:00 

  Alt 750 kr/mån 
 

BOKBORD AVGIFT 

Mötestält, bokbord max 10 kvm 300 kr/st. 

Valstugor 1000 kr/stuga  
 

CONTINER, LIFT OCHBYGGSTÄLLNINGAR MED MERA AVGIFT 

Container, byggbodar Dag 1 avgiftsfri därefter dag 500 kr/dag 

Lift, större kranbil eller liknande 500 kr/dag 

Byggställning 100 kr/dag 

Byggupplag 250 kr/kvm 0–10 kvm 

  450 kr/mån 11–20 kvm 

  550 kr/mån 21–30 kvm 

  650 kr/mån 31–40 kvm 

  750 kr/mån 41–50 kvm 

  850 kr/mån 51–60 kvm 

  950 kr/mån 61–70 kvm 

  Därefter 100 kr per påbörjade 10 kvm 
 

FÖRSÄLJNING AVGIFT 

Torghandel exkl. el och vatten max 10 kvm * 200 kr/dag kl. 07:00 - 17:00 

Fasta torgplatser max 9 kvm 80kr/dag eller 600kr/månad 

Julgransförsäljning, max 100 kvm 300 kr/dygn 

Ambulerande försäljning mindre vagn som kan flyttas förhand 200 kr/dag eller 500 kr/mån 

och bedrivs i obetydlig omfattning.   
 

UTESERVERING AVGIFT 

Uteservering (säsong maj-sept.) 50 kr/kvm/mån 
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INSAMLING AVGIFT 

Klädinsamlingscontainer Ingen avgift 

Insamling returmaterial Ingen avgift 
 

MARKNADSFÖRING OCH REKLAM AVGIFT 

Reklamskyltar vid butik typ vippskyltar, gatupratare, 300 kr/år 

tidningsställ mm, max 2 kvm. Innan markupplåtelse ges ska   

Kommunens bygglovsavdelning tillfrågas.   

Flaggstänger  700 kr/år 
 

BYGGBELAMRING AVGIFT 

Upplåtelse av p-plats ** 500 kr/mån  

Upplåtelse av anlagd parkmark *** 100 kr/dag 
 

POST OCH TIDNINGSANORDNINGAR AVGIFT 

Post- och utdelningslådor, skåp, boxar (Brf, förening med flera) 300 kr/st./år 

Post- och utdelningslådor, skåp, boxar (kommersiella företag) 500 kr/mån 
 

ÖVRIGT MARKNYTTJANDE AVGIFT 

Användande av allmän platsmark av tillfällig karaktär 1 kr/kvm/dag 
 

 Avgiften är momsbefriad. 

 Avgifterna är angivna exklusive polistillstånd. 

 Inga avgifter inkluderar kostnad för el-, vatten- eller renhållningsavgifter. 

 Vid upplåtelse av offentlig plats till cirkus, tivoli och andra nöjesarrangemang tas en 

depositionsavgift ut på 3000 kronor. Depositionen ska tillsammans med avgiften 

erläggas i förskott. Depositionen återlämnas efter genomförd godkänd besiktning. 

Om besiktning ej godkännes får arrangören en vecka på sig att göra rättelse. 

Därefter debiteras arrangören för kostnaden som kommunen fått för återställande av 

platsen. 

 Kommunen tar ej ut avgift av idrottsförening eller skolklass eller idrottsförening vid 

tillfälliga arrangemang. Detsamma gäller för arrangemang av näringslivskaraktär där 

kommunen är en del av arrangemanget exempelvis ”Bjuvsfesten”.  

 Ansökningar beviljas för max ett år. Undantaget är permanenta reklamanordningar 

typ affischpelare, reklamtavlor etcetera här kan längre upplåtelse beviljas. 

 

Om ingen avgift stämmer överens med ändamålet används närmast likvärdig avgift. Till 

samtliga avgifter tillkommer en administrativ avgift på 300 kronor om inget annat har angetts. 

*) Kommunen har idag ingen fastställd plats för torghandel. Platsens lämplighet för 
torgförsäljning avgörs vid varje enskild ansökan.  
**) Lokala trafikföreskrifter gäller. 
***) Denna avgift uttages ej av ideellförening eller idrottsförening.  
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Kommunen tillåter uppställning av Foodtrucks inom följande områden 

 Bjuv - Parkeringen bakom Coop Postgatan  

 Billesholm – Billesholms station och parkeringen framför Billesholms bibliotek. 

 Ekeby – ingen fast plats finns. 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Adolfsson, Mark och Exploatering (MEX) 
ulrika.adolfsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022–10–03 
Referens 

KS 2022–00423 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändring av antagna riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
mark 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

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 förvaltnings förslag till beslut 

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

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

 

 

Christer Pålsson                                 
Kommundirektör 

  

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Tekniska nämnden 
Ulrika Adolfsson, planeringsavdelningen 

Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 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 
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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 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 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sofia Lundblad, mark- och exploateringsingenjör 
Sofia.lundblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-26 
Referens 

KS 2022-00401 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Svar på motion från Jörgen Johnsson (M) Angående 
gatuköket Sibylla kiosken i Bjuv 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

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.  

Efter att beskedet att Sibyllakioskens kontrakt sagts upp och att kiosken 
skulle behöva stängas lade en privatperson en namninsamlingslista vid 



Bjuvs kommun 
Datum 

2022-09-26 
 

KS 2022-00401 
Sida 

2(2) 
 

 

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.  
   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Jörgen Johnsson (M) 
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 
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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.  

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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Svar på motion från Nils Nilsson (C): angående 
”Sibyllakioskens” framtid 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

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 
ytterligare har inte inkommit till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning 
gör bedömningen att det är olämpligt att arbeta med en förlängning av 
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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.  
   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Nils Nilsson (C) 
Diariet 
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Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 16 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Bjuvs kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Bengt Gottschalk 
Avgången ledamot: Anne Li Ullerholm 
Ny ersättare: Poul Erik Berntsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Anne Li Ullerholm 
har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
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Kopia till 
Sverigedemokraterna 
Bengt Gottschalk 
Poul Erik Berntsen 
Anne Li Ullerholm 
  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 39784-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Bjuv 
Parti: Sverigedemokraterna 
Invalsdatum: 2022-11-16 

 

Ledamot Ersättare 
Trollehjelm, Pia 
Henrysson, Mikael 
Bolinder, Kenneth 
Holm, Kalle 
Blixt, Carl Raymond 
Gottschalk, Bengt * 
Hedlund, Christel 
Madsen, Lisbeth 
Olsén, Thomas 
Engström, Baloo 
Trollehjelm, Benny 
Sörensen, Michael 
Herder-Blixt, Sven-Ingvar 

1. Hein, Lars 
2. Björk, Andreas Karl-Johan 
3. Osslén, Claes Olof 
4. Karlsson, Jerry 
5. Hein, Lena 
6. Andersson, Ronnie Ingemar 
7. Berntsen, Poul Erik  
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