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§ 107 Dnr 2020-00166  

Bildande av Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av 
den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och 
omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.  

Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i 
uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
bolagiseringen. 

För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag 
bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen samt övriga 
åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som till 
exempel facklig samverkan och verksamhetens planering för övergången. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår bolagsordning och ägardirektiv för 
bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt föreslår 
kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant samt 
finansiering av bolaget. Därtill föreslås en utvärdering av bolagiseringen 
göras senast 31 december 2023. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-02-19 
Bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 
Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 
  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att överföra delar av 
den kommunala omsorgsverksamheten som idag bedrivs inom vård- och 
omsorgsnämnden till helägt, kommunalt bolag.  

Kommunfullmäktiges beslut var att bolagisera vård- och 
omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens förslag samt, att lämna i 
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uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
bolagiseringen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat planeringsarbetet tillsammans 
med vård- och omsorgsförvaltningen och har bildat en styrgrupp bestående 
av kommundirektör, ekonomichef, HR-chef, förvaltningschef vård- och 
omsorgsförvaltningen och kommunikationschef. Till arbetsgruppen tillförs 
även intern och extern kompetens med erfarenhet från motsvarande arbete 
samt juridik. 

Utöver denna styrgrupp har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat 
planeringsarbetet som är nödvändigt för att möjliggöra bolagiseringen. Olika 
referens- och arbetsgrupper med fackliga företrädare, ledningsgrupp och 
chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen har eller kommer att tillsättas. 

En preliminär tidplan för att åstadkomma bolagiseringen har tagits fram av 
styrgruppen men är inte beslutad. En viktig del i arbetet att kunna överföra 
verksamheten är att erhålla nödvändiga tillstånd. För att kunna påbörja 
tillståndsprocessen med inspektionen för vård- och omsorg (IVO) behöver 
ett bolag bildas. 

Utöver arbetet med tillståndsprocessen behöver processen för facklig 
samverkan, risk- och konsekvensbedömning samt verksamhetens planering 
för övergången pågå för att kunna genomföra bolagiseringen. En grov 
bedömning i nuläget är att verksamheten kan överföras allra tidigast i slutet 
av 2020, alternativt i början av 2021, beroende på tidplanen för 
tillståndsprocessen, facklig samverkan, verksamhetens planering samt 
ekonomi. 

Allmänt om kommunala bolag 

I ett kommunalt bolag finns det vissa begränsningar och ställs andra krav, 
genom kommunallagen, på hur verksamheten ska styras och vad den får 
ägna sig åt än för aktiebolag som inte har kommun eller landsting som 
ägare. 

Grundförutsättningar är att de kommunala befogenheterna inte förändras för 
att verksamheten bedrivs i ett bolag och att de kommunala kompetenserna 
och principerna gäller, det vill säga att samma regler gäller för verksamhet i 
kommunal förvaltning också gäller för kommunal verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. Ett kommunalt bolag har till huvudsyfte att skapa samhällsnytta 
och värde och inte vinst som främsta syfte. Det finns dock inte något uttalat 
vinstförbud i kommunala bolag, men tanken är att eventuella vinster 
används i den kommunala verksamheten, direkt eller indirekt, och bidrar 
därigenom till ökad samhällsnytta. 

I ett kommunalt bolag flyttas beslut i principiella ägarfrågor från 
bolagsstämman till kommunfullmäktige. Det innebär att det finns 
”bolagsorgan” att ta hänsyn till i kommunala bolag än i andra aktiebolag 
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med de traditionella fyra bolagsorganen: bolagsstämma, styrelse, VD och 
revision. Se bild nedan: 

 

 
Det kommunala regelverket för helägda ägda bolag, 10 kap 3 § KL, innebär 
att kommunfullmäktige, i förhållande till sitt inflytande via ägar- eller röstandel, 
ska: 

 fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de 
kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen och ägardirektiv, 

 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, 

 se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 
fattas, 

 se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas 
över 

 se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privata utförare 

 

Kommunstyrelsen har, enligt 6 kap 9 § KL, också en förstärkt uppsiktsplikt. 
Det innebär att kommunstyrelsen dels ska bedöma verksamheten i 
kommunala bolag i förhållande till det ändamål som har fastställts, dels 
bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte 
uppfyller kraven i kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls. 

 

Bolagets syfte, inriktning och målsättning 

”Bolagsorganen”	i	en	kommunkoncern	

Bolagsstämma	

Styrelse	

VD	

Revisor	Styrelsefrågor	

Ägarfrågor	

Opera va	
frågor	

Fullmäk ge	

Kommunstyrelse	

Lekmanna-	
revisor	

Styrning	

Uppföljning	

Kontroll	

KL	

ABL	”Ägarfrågor”	
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Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till bolagsordning 
och ägardirektiv för bolaget. Av förslaget till bolagsordning framgår att 
föremålet för bolagets verksamhet blir att bedriva äldreomsorg, hemsjukvård 
och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget ska 
bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs 
kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning 
erbjuda tjänster utanför kommunen. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- 
och likställighetsprinciperna samt med kommunallagen i övrigt. 

 

Det är fortfarande Bjuvs kommun via vård- och omsorgsnämnden som är 
beställaren gentemot bolaget och därigenom är det fortfarande nämnden 
som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen 
till bolaget. Förhållandet kan likställas en beställar- och utförarverksamhet 
där nämnden är beställaren och det kommunala bolaget utföraren. 

Av förslaget till bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva sin 
verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget 
får i den omfattning som följer av lag eller förordning i begränsad omfattning 
dock även erbjuda tjänster utanför kommunen. Detta innebär att bolaget 
enligt Teckal-principerna har möjlighet att sälja upp till 20 % av sin 
omsättning till andra aktörer. Detta är en värdefull möjlighet för att kunna 
delta i eventuella samarbeten med andra kommuner eller privata utförare.  

Bolaget ska beakta den kommunala likställighetsprincipen, den allmänna 
kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet. 

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. 
Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar 
möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot 
förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan 
åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav 
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Kommunens insyn i bolaget 
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna 
beslutskategori hör t.ex.: 
 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan 
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.  
 
Av förslaget till ägardirektiv framgår också att bolagets verksamhet står 
under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen 
fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga 
utveckling. 

 
Styrelsen i bolaget 

Bolagetsstyrelsens allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet 
att driva vissa verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att 
styrelsearbetet ska präglas av ansvaret för bolagets förvaltning och 
utveckling. Varje styrelseledamot har, juridiskt och formellt, ett personligt 
ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en ledamot i en politisk 
nämnd. Alla styrelseledamöter och suppleanter ska genom bolagets försorg 
få en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar. 

Frågan om styrelsens storlek har diskuterats i styrgruppen och med 
kommunledningen. Utifrån diskussionen föreslår kommunledningskontoret 
att styrelsen i bolaget består av minst tre och högst fem ledamöter samt 
högst tre suppleanter.  

Det finns idag en mängd olika relationer mellan de verksamheterna som 
föreslås bolagiseras och andra delar av den kommunala verksamheten som 
blir kvar i förvaltningsform både inom vård- och omsorgsförvaltningen och 
andra förvaltningar. Många av dessa relationer är värdefulla både ur 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  Detta ställer krav på att 
både styrelsen och ledningen i bolaget ser sitt uppdrag inte enbart utifrån ett 
bolagsperspektiv utan också utifrån ett koncernperspektiv. Att bygga upp ett 
sådant synsätt om koncerntänk tar tid.  

Eftersom överföring av verksamhet från kommunen till bolaget kommer att 
ske succesivt, och ett effektivt samarbete mellan bolag och förvaltning är 
avgörande för att säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten, föreslås, 
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åtminstone under de första åren, en personunion för styrelseordföranden 
och VD i bolaget med ordförande respektive förvaltningschef i vård- och 
omsorgsnämnden. Förslaget är således att förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen blir tillika VD och nämndens ordförande blir tillika 
ordförande i bolagets styrelse. Bedömningen är att en personunion på 
dessa poster de första åren minskar riskerna för förlorad koncerntänkt samt 
intressekonflikt mellan nämnden och bolaget. Ett förslag lämnas 
inledningsvis om en interimsstyrelse, som är tänkt att verka enbart fram tills 
att kommunfullmäktige beslutar om styrelse och för att inte förlora tid i 
tillståndsprocessen. 

 

Villkor för samarbeten mellan bolag, nämnde och övriga förvaltningar 
 
Tanken är att kommunen skall köpa den verksamhet som idag utförs i egen 
regi från det nybildade bolaget. Enligt lagen om offentlig upphandling ska 
inköp upphandlas och konkurrensutsättas. Dock finns möjlighet att avstå 
från upphandling om det så kallade Teckal-undantaget är uppfyllt. För att 
kommunen skall kunna åberopa Teckal-undantaget krävs:  
-att kommunen har kontroll över bolaget.  
-att bolaget huvudsakligen säljer till kommunen eller till andra kommuner 
Det nyskapade bolaget kommer att uppfylla Teckal-undantaget. Kommunen 
och bolaget kan därför ingå avtal med varandra utan upphandling. 

 

Bolagisering och framtida överföring av personal 
 
Om den tidigare kommunala verksamheten skall bedrivas i ett kommunalt 
bolag krävs att personalen erbjuds övergång till det nybildade bolaget. 
Denna övergång måste genomföras i samråd med de fackliga 
organisationerna. En viktig pusselbit är att personalens 
anställningsförmåner, som lön, pensionsrätt och anställningstrygghet, 
tryggas i det nyskapade bolaget.  

Vid bolagisering av kommunal verksamhet är detta reglerat i EU-direktiv, 
LAS § 6 B Verksamhetsövergång samt MBL. Personalen måste erbjudas 
anställning i det nya bolaget. Det gäller för fast anställda och anställda för 
viss tid samt i vissa fall även timanställda. 

För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor 
som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara medlem i 
arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har likalydande kollektivavtal 
som SKR, vilket innebär att de anställda vid övergången får likalydande 
anställningsvillkor. Detta underlättar också personalrörligheten mellan 
kommun och bolaget framöver.  

Genom att bolaget organiseras i Sobona blir också en eventuell framtida 
återgång av verksamheten från bolag till kommunal förvaltning relativt enkel 
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med avseende på att anställnings- och pensionsvillkor då är identiska med 
kommunens. 

Sammanfattning 

För att möjliggöra att påbörja arbetet med bolagiseringen behöver ett bolag 
bildas för att kunna påbörja arbetet med tillståndsprocessen med IVO samt 
övriga åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bolagiseringen, som 
till exempel facklig samverkan och verksamhetens planering för 
övergången. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i ärendet bolagsordning och 
ägardirektiv för bolaget med det föreslagna namnet Omsorg i Bjuv AB, samt 
föreslår kommunfullmäktige besluta om interimsstyrelse, ägarrepresentant 
samt finansiering av bolaget. Därtill föreslås en utvärdering av 
bolagiseringen göras senast 31 december 2023. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023, 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
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Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

Att Vård- och Omsorgsnämnden får en redovisning av vilka ärende i denna 
bolagsprocess som ska beredas och besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
tilläggsyrkande. 

 

Nils Nilsson (C) tilläggsyrkar följande i bolagsordningen: 

För att bolaget helt eller delvis eller aktier i bolaget ska få säljas ska detta 
godkännas av kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3). 

Anders Månsson (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10:00 – 10:10. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandet. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
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finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023, 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
 

Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 36 
  

Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

Att Vård- och Omsorgsnämnden får en redovisning av vilka ärende i denna 
bolagsprocess som ska beredas och besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ulrika Thulin (S) ändringsyrkar att ”…och rapportera till kommunfullmäktige 
senast den 31 december 2023” kompletteras med ”samt att 
kommunfullmäktige informeras årligen”.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:30. 

 

Förslag 

Ordförande föreslår att Ulrika Thulins (S) ändringsyrkande formuleras som 
lyder ”samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och att 
kommunfullmäktige informeras årligen”.  

Ulrika Thulin (S) accepterar den förändrade formuleringen. 

 

Propositionsordning 

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

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
 
som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
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uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023 samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och 
att kommunfullmäktige informeras årligen 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning 
 
   

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 42 

  

Yrkanden 

Anne Li Ullerholm (SD) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Anders Månsson (S) tilläggsyrkar Att Vård- och Omsorgsnämnden får en 
redovisning av vilka ärende i denna bolagsprocess som ska beredas och 
besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 

Maria Berglund (KD) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

Ulrika Thulin (S) yrkar att bolagiseringsprocessen pausas, då resurser och 
fokus behöver prioriteras om under rådande omständigheter. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
på Ulrikas Thulins (S) yrkande. 

Mikael Henrysson (SD) yrkar avslag på Anders Månssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:15 – 20:25. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika 
Thulins (S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 

./.  Omröstningen gavs följande resultat vilket framgår av voteringslistan:      

18 JA-röster och 11 NEJ-röster 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:40 – 20:50. 

  

Propositionsordningar 

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

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet 
Omsorg i Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten 
 
finansiera aktiekapitalet i bolaget med 1 mnkr i aktiekapital samt 1 mnkr i 
villkorat aktieägartillskott 
 
bevilja bolaget 3 mnkr kr i checkkredit inom kommunens 
koncernkontosystem 
 
godkänna bifogad bolagsordning (reviderad 2020-03-04) samt ägardirektiv 
för Omsorg i Bjuv AB, 
 
en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie 
styrelse, bestående av kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef 
Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek, där kommundirektören blir 
ordförande i bolaget, 
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som ombud till bolagsstämma välja kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson och som ersättare Claes Osslén 
 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och omsorgs 
verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023 samt att kommunstyrelsen informeras varannan månad och 
att kommunfullmäktige informeras årligen 
 
att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. 
 
   

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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