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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Mikael Henrysson (SD) 
Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Christel Hedlund (SD) 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Gert Liljenborg (SD) 
Lars Hein (SD) 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Roger Pettersson (SD) 
Lisbeth Madsen (M) 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Andrej Schönbäck (M) 
Sven-Ingvar Blixt () 
Walter Steffert (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Terhi Laine (S) 
Niklas Svalö (S) 
Liselott Ljung (S) 
Kenneth Bolinder () 
Inga Bakken (S) 
Christer Landin (S), 2:e v ordförande 
Peter Persson (S) 
Leif Johansson (V) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Zofia Svensson (M) för Patric Fors (M) 
Bo Blixt (S) för Stefan Svalö (S) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Göran Palmkvist (M) 
Ted Nilsson (M) 
Lars Karlsson (S) 
Else Flink-Andersén (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Eva Roos Johansson (V) 
Krister Nilsson (C) 
Kerstin Persson (C) 
Krister Bergsten (L) 
Fredrik Andersson (L) 
Jonas Lindqvist (KD) 
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Tjänstemän Christer Pålsson kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Susan Elmlund kommunsekreterare 
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Godkännande av dagordning .............................................................................. 7 

§ 115 Dnr 2021-00179 8 
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§ 116 Dnr 2021-00220 10 
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§ 117 Dnr 2021-00292 12 
Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs kommun .............................. 12 

§ 118 Dnr 2021-00208 14 
Svar på återremiss: Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda, förändring med anledning av Omsorg i Bjuv AB ..................... 14 

§ 119 Dnr 2021-00318 19 
Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) gällande uppdraget som 
huvudman i Ekeby Sparbank samt val av ny huvudman ................................... 19 

§ 120 Dnr 2021-00353 20 
Avsägelse från Caroline Johansson (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare ................................................... 20 

§ 121 Dnr 2021-00366 21 
Avsägelse från Bengt Gottschalk (SD) som ersättare i tekniska 
nämnden samt val av ny ersättare .................................................................... 21 

§ 122 Dnr 2021-00369 22 
Avsägelse från Caroline Johansson (SD) gällande uppdragen som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden samt val av ersättare och ny ledamot ................................... 22 

§ 123 Dnr 2021-00338 23 
Avsägelse från Börje Sjöstrand (SD) gällande uppdragen som 
ersättare i AB Bjuvsbostäder, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och ledamot i tekniska nämnden samt nya val .................. 23 

§ 124 Dnr 2021-00363 25 
Avsägelse från Ronny Thomasson (S) gällande uppdragen som 
ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i tekniska nämnden samt 
val av nya ledamot och ny ersättare .................................................................. 25 

§ 125 Dnr 2021-00009 26 
Anmälningar ...................................................................................................... 26 
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§ 112 Dnr 2021-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 29 tjänstgörande 
ersättare.       

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 29 tjänstgörande ledamöter.      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2021-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Benny Trollehjelm (SD) och Peter 
Persson (S).          

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Benny Trollehjelm (SD) och Peter 
Persson (S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 114 Dnr 2021-00006  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger dagordning daterad 2021-08-23. 

Som nya ärenden föreslår ordförande: 

Ärende 10: Avsägelse från Bengt Gottschalk (SD) som ersättare i tekniska 
nämnden samt val av ny ersättare. 

Ärende 11: Avsägelse från Caroline Johansson (SD) gällande uppdragen 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden samt val av ersättare och ny ledamot. 

Ärende 14: Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden (S), utgår. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på ändringar.      
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§ 115 Dnr 2021-00179  

Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.     

  
     
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 153      
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning för 2020 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2020.  
      

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-08-18, § 102 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för 2020 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2020.  
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Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Diariet     
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§ 116 Dnr 2021-00220  

Nytt reglemente för tekniska nämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla 
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer, 
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av 
detta pågår det ett förvaltningsövergripande arbete med att göra 
reglementena mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och 
utseende. I samband med detta ses också det sakliga innehållet i 
reglementena över. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 april 
2021 föreslagit att ett nytt reglemente för nämnden ska antas av 
kommunfullmäktige.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente 
för tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår två tillägg till tekniska 
nämndens förslag. Tilläggen återfinns i 1 § och 4 § 2 punkten i reglementet 
(gulmarkerade) och syftar till att förtydliga tekniska nämndens ansvar för 
kommunens lokalförsörjning.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 143 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
nytt reglemente för tekniska nämnden och att det ska gälla från och med 
2021-09-01 då det nuvarande reglementet upphävs.  
   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-08-18, 106 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nytt reglemente för 
tekniska nämnden och att det ska gälla från och med 2021-09-01 då det 
nuvarande reglementet upphävs.  
   

 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 117 Dnr 2021-00292  

Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning  

Av 5 kap 3 § kommunallagen (KL) framgår att kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet 
ska det bland annat anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp 
och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  

Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att ta fram ett förslag på program för uppföljning av privata utförare 
som gäller för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat 
fram ett förslag till program.  

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av förslaget till program och vill 
att programmet går vidare till beredning.  
 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare, vilket framgår av 5 kap 3 § KL. I programmet ska det anges hur 
fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses.  

Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att ta fram ett program för uppföljning av privata utförare som gäller 
för Bjuvs kommun.  

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till program för 
uppföljning av privata utförare, som omfattar verksamhet som utförs av 
privata utförare där Bjuvs kommun är huvudman. I programmet definieras 
huvudman och privat utförare närmare. Programmet innehåller mål och 
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt 
anvisningar för uppföljning och kontroll. Vidare beskriver programmet att 
utförare av kommunala angelägenheter ska ha ett system för att hantera 
klagomål samt lämna information om allmänhetens möjlighet till insyn i 
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aktuell verksamhet. Fristående förskolor och skolor exkluderas från 
programmet då sådana verksamheter inte är upphandlade utan regleras 
genom tillståndsgivning. Även utförare av personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken är undantagna från programmet. 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av förslaget till program för 
uppföljning av privata utförare och vill att programmet går vidare till 
beredning. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 144 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 
föreslagna programmet om uppföljning av privata utförare. 
   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-08-18, § 107 

 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det föreslagna programmet om 
uppföljning av privata utförare. 
   

 

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder samt utskottet för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 118 Dnr 2021-00208  

Svar på återremiss: Regler om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda, förändring med anledning av Omsorg i 
Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Revideringen 
utgjordes av att föra in regler om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter 
i Omsorg i Bjuv AB, att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden ska vara 
ordförande i styrelsen för Omsorg i Bjuv AB och att ersättningen till 1:e vice 
och 2:e vice ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden skulle sänkas. 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. Skälet för yrkandet om återremiss var att 
revisionen ska efterhöras i ärendet.  
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-08-02 
Kommunfullmäktige, 2021-05-31, § 57 
Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-04-22 
Förslag till reviderade Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun (ändringar på sid. 5,9 och 11 markerade med gult) 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Revideringen 
utgjordes av att föra in regler om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter 
i Omsorg i Bjuv AB, att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden ska vara 
ordförande i styrelsen för Omsorg i Bjuv AB och att ersättningen till 1:e vice 
och 2:e vice ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden skulle sänkas. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen. Skälet för yrkandet om återremiss var att 
revisionen ska efterhöras i ärendet. 
 
I reglementet för revisionen anges bl.a. följande i § 1 om revisorernas roll: 
 
”Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll 
av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det 
gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som Bjuvs 
kommun ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig 
kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring 
och utveckling. 
 
Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår målen 
inom de ekonomiska ramarna. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med 
styrning och kontroll av verksamheten. Den kommunala revisionens 
uppgifter skall inte förväxlas med ansvaret att utföra löpande internrevision 
av verksamheter utförd av ansvariga nämnder, styrelser etc.”  
 
Förslaget om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter i Omsorg i Bjuv 
följer de principer och beräkningssätt som återfinns i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Reglerna är fastställda av 
kommunfullmäktige. Förslagen om omfattningen av arvoderingen till 
presidiet i nämnden är baserat på vad som anses rimligt utifrån de 
förändringar som är en följd av att bolagiseringen av vård- och 
omsorgsverksamheten. Det anges inte i skälet för yrkandet om återremiss 
mer specifikt vad revisionen skulle yttra sig om. Revisionens uppgift är inte 
att vara remissinstans för politiska förslag. Den styrande majoriteten anser 
därför att det är obehövligt att låta revisionen yttra sig i ärendet.  
 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det 
reviderade förslaget till Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun.  

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar på bibehållen nivå för ersättning till 2:e vice 
ordförande. 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) yrkande. 
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Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till ordförandes 
förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilsson (C) yrkande och ordförandes 
förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 
 

Reservation 

Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar sig till 
förmån till eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 158 
 

 
Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Nils Nilsson (C), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och Urban Berglund (KD) 
yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 

Urban Berglund (KD) yrkar avslag på Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande 
på Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Urban Berglunds (KD) avslagsyrkande 
och Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå Urban Berglunds (KD) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå Anders Månssons (S) avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 
reviderade förslaget till Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Bjuvs kommun. 
   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-08-18, § 108 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Lisbeth Madsen (M) och Benny Trollehjelm (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Månsson (S) yrkar avslag på ärendet och som andrahandsyrkande 
att ersättningen till 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden ska 
vara oförändrad. 

Urban Berglund (KD) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons 
(S) yrkanden. 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = Anders Månssons (S) avslagsyrkande  

JA = kommunstyrelsens förslag 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

   Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
13 NEJ-röster och 16 JA-röster. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) att ersättningen till 
2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden ska vara oförändrad, 

och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande  

JA = kommunstyrelsens förslag 

   

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
13 NEJ-röster och 16 JA-röster. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till Regler om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
   

 

Reservation 

Walter Steffert (S), Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Terhi Laine (S), 
Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), Inga Bakken (S), Christer Landin (S), 
Peter Persson (S), Bo Blixt (S), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C) och 
Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
Omsorg i Bjuv AB 
Kommunsekreterare 
Löneavdelningen 
Diariet 
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§ 119 Dnr 2021-00318  

Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) gällande 
uppdraget som huvudman i Ekeby Sparbank samt val 
av ny huvudman 

 

Sammanfattning  

Nathalie Svaneborn (SD) har 2021-06-21 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som huvudman i Ekeby Sparbank. 

Ny huvudman föreslås på kommande sammanträde.     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Nathalie Svaneborn (SD) från det 
aktuella uppdraget. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Ekeby Sparbank 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 120 Dnr 2021-00353  

Avsägelse från Caroline Johansson (SD) som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny 
ersättare 

 

Sammanfattning  

Caroline Johansson (SD) har 2021-08-11 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ny ersättare föreslås på kommande sammanträde.     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Caroline Johansson (SD) från det 
aktuella uppdraget. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Caroline Johansson (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Löneavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr 2021-00366  

Avsägelse från Bengt Gottschalk (SD) som ersättare i 
tekniska nämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Bengt Gottschalk (SD) har 2021-08-23 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 

Som ny ersättare föreslås Poul Erik Berntsen (SD).     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Bengt Gottschalk (SD) från det 
aktuella uppdraget samt att välja Poul Erik Berntsen (SD) som ny ersättare i 
tekniska nämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Bengt Gottschalk (SD) 
Poul Erik Berntsen (SD) 
Tekniska nämnden 
Löneavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet      

     

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr 2021-00369  

Avsägelse från Caroline Johansson (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
och ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt val av 
ersättare och ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Caroline Johansson (SD) har 2021-08-25 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Ny ersättare och ledamot föreslås på kommande sammanträde.     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Caroline Johansson (SD) från de 
aktuella uppdragen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Caroline Johansson (SD) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Löneavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 123 Dnr 2021-00338  

Avsägelse från Börje Sjöstrand (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i AB Bjuvsbostäder, vård- 
och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
och ledamot i tekniska nämnden samt nya val 

 

Sammanfattning  

Börje Sjöstrand (SD) har 2021-07-12 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ersättare i AB Bjuvsbostäder, vård- och omsorgsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och ledamot i tekniska nämnden. 

Som ny ersättare i AB Bjuvsbostäder föreslås Raymond Blixt (SD). 

Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Lena Hein (SD). 

Som ny ledamot i tekniska nämnden föreslås Bengt Gottschalk (SD). 

Ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden föreslås på kommande 
sammanträde.          

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Börje Sjöstrand (SD) från de aktuella 
uppdragen samt att göra följande val: 

Raymond Blixt (SD) som ny ersättare i AB Bjuvsbostäder. 

Lena Hein (SD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Bengt Gottschalk (SD) som ny ledamot i tekniska nämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Börje Sjöstrand (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Lena Hein (SD) 
Bengt Gottschalk (SD) 
AB Bjuvsbostäder 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 



 

Kommunfullmäktige 
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Sida 

24(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Löneavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 124 Dnr 2021-00363  

Avsägelse från Ronny Thomasson (S) gällande 
uppdragen som ledamot i byggnadsnämnden och 
ersättare i tekniska nämnden samt val av nya ledamot 
och ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Ronny Thomasson (S) har 2021-08-19 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i tekniska 
nämnden. 

Ny ledamot och ersättare föreslås på kommande sammanträde.     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ronny Thomasson (S) från de 
aktuella uppdragen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ronny Thomasson (S) 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Löneavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 125 Dnr 2021-00009  

Anmälningar  

 

A)                   KS 2021-00349 

Medborgarförslag angående farthinder på cykelväg vid anslutning till 
Kakelgatan i Ekeby 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för handläggning och beslut.  

 

      

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Diariet 

      

      

 
 

 


