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§ 15 Dnr 2022-00011  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 30 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 30 tjänstgörande ledamöter.     
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§ 16 Dnr 2022-00004  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Andrej Schönbäck (M) och Niklas 
Svalö (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Andrej Schönbäck (M) och Niklas 
Svalö (S) till att justera dagens protokoll. 
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§ 17 Dnr 2022-00007  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-02-21. 

Ordförande föreslår som nya ärenden: 

Ärende 18: Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

Ärende 19: Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD) 

Ärende 20: Avsägelse från Poul Erik Berntsen (SD) som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden samt val av ny ersättare 

Ärende 21: Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden samt val av ny ledamot 

Ärende 22: Val av ledamot i Omsorg i Bjuv AB (SD) 

Ärende 23: Anmälningar 

A: Revisionen: Rapport Uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar    

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 18 Dnr 2022-00030  

Information från revisionen  

 

Sammanfattning  

Ingen representant från revisionen närvarade på sammanträdet.      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna paragrafen utan åtgärd.      
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§ 19 Dnr 2021-00368  

En samlad socialtjänst i en socialförvaltning 

 

Sammanfattning  

Ansvaret för socialtjänsten är sedan flera år tillbaka fördelat mellan tre 
nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och tillväxt. Vid olika tillfällen 
under senare år har det framkommit brister i socialtjänsten som kunnat 
hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. Den politiska majoriteten i 
Bjuvs kommun har därför uppdragit åt kommunstyrelsens förvaltning att 
utreda och lämna förslag på hur kommunens socialtjänst kan 
omorganiseras med målsättningen att samla alla eller flertalet verksamheter 
under en förvaltning. 

Utredningen genomfördes av Public Partner under våren 2021 och 
presenterades för kommunstyrelsen på sammanträde den 12 maj 2021. 
Utredningen föreslår en ny förvaltningsorganisation som samlar resurserna 
kring de uppdrag som ingår i socialtjänsten i en samlad socialförvaltning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 september 2021, § 172, 
att sända utredningen på remiss till barn- och utbildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 
kommunala handikapprådet (KHR) samt kommunala pensionärsrådet 
(KPR), med en begäran om svar senast torsdagen den 25 november 2021. 

Alla nämnder och KPR har lämnat in svar, som presenteras och 
kommenteras nedan.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-01-28 
En samlad socialtjänst, utredning av Public Partner, maj 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-01, § 172 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2021-11-24, § 91 
Barn- och utbildningsnämnden, 2021-11-24, §116 
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-11-18, § 133 
Kommunala pensionärsrådet, 2021-11-23 
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Ärendet 

Ansvaret för socialtjänsten är sedan flera år tillbaka fördelat mellan tre 
nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och tillväxt. Vid olika tillfällen 
under senare år har det framkommit brister i socialtjänsten som kunnat 
hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. Den politiska majoriteten i 
Bjuvs kommun har därför uppdragit åt kommunstyrelsens förvaltning att 
utreda och lämna förslag på hur kommunens socialtjänst kan 
omorganiseras med målsättningen att samla alla eller flertalet verksamheter 
under en förvaltning. 

Utredningen genomfördes av en extern konsult, Public Partner, under våren 
2021 med bred förankring i organisationen och deltagande av berörda 
förvaltningschefer och avdelningschef. Resultaten presenterades för 
kommunstyrelsen på sammanträde den 12 maj 2021. Kommunikation med 
de fackliga organisationerna har förts kontinuerligt, såväl före som under 
utredningen.     

Det ska framhållas att utredningen och förslaget till beslut berör 
förvaltningsorganisationen, inte den politiska organisationen.   

 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår en ny förvaltningsorganisation som samlar resurserna 
kring de uppdrag som tillskrivs socialtjänsten i en samlad socialförvaltning. 
Medborgaren skulle då möta en mer tillgänglig socialtjänst som förmår hålla 
samman alla de insatser som denne kan vara i behov av. Medarbetaren, i 
sin tur, skulle verka i sammanhållen organisation med ett större 
professionellt sammanhang, där chefer och medarbetare i än högre 
utsträckning har förutsättningar att utbyta erfarenheter och kunskap, och 
tillsammans ta sig an ett gemensamt uppdrag. Socialtjänsten skulle vidare 
bli en mer sammanhållen aktör utåt i mötet med externa parter och nätverk.  

Utredningens rekommendation är att den nya socialförvaltningen ska 
inkludera följande verksamheter: 

o Socialtjänst vuxen, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser 
(som idag utgör avdelningen för arbete och tillväxt under 
kommunstyrelsens förvaltning), 

o Socialtjänst barn och unga (som idag hör till barn- och 
utbildningsförvaltningen), 

o Hälso-, sjukvård, äldreomsorg och LSS/socialpsykiatri (som idag 
drivs av det kommunala vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB på uppdrag 
av vård- och omsorgsnämnden) 

Figuren nedan beskriver utredningens förslag på organisering av den nya 
förvaltningen.  
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Verkställande av utredningens förslag skulle innebära stora förändringar för 
organiseringen av verksamheter under barn- och utbildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 september 2021, 
§ 172, att sända utredningen på remiss till berörda nämnder, liksom till det 
kommunala handikapprådet (KHR) och det kommunala pensionärsrådet 
(KPR), med en begäran om svar senast torsdagen den 25 november 2021. 
Alla nämnder har lämnat in svar, liksom KPR.  

 

 

Figur 1: Utredningens förslag på organisering av socialtjänsten 

 

Remissvar 

Barn- och utbildningsnämnden (2021-11-24, § 116), vård- och 
omsorgsnämnden (2021-11-18, § 133) och kommunstyrelsens utskott för 
arbete och tillväxt (2021-11-24, § 91) har alla fattat beslut om att utan tillägg 
avge svar på remissen i enlighet med det underlag och synpunkter 
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respektive förvaltning presenterat. De två nämnderna och utskottet har även 
en samsyn i frågan vilket medför att deras tre remissvar kan behandlas som 
ett enda. Det ska utöver detta framhållas att de synpunkter som KPR har 
överlämnat överensstämmer med nämndernas.  

Barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt (hädanefter ”nämnderna”) 
instämmer i huvudsak med utredningens förslag på en samlad socialtjänst i 
Bjuvs kommun men föreslår att vuxenutbildningsenheten och 
arbetsmarknadsenheten i stället organiseras tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter i en gemensam 
utbildningsförvaltning. 

En samlad socialtjänst skulle, enligt nämnderna, möjliggöra ett arbetssätt 
där individen i sin kontakt med socialtjänsten kan få stöd utifrån sitt samlade 
behov, utan risk att slussas runt mellan olika förvaltningar. En samlad 
socialtjänst skulle på̊ detta sätt bli mer lättillgänglig för medborgaren där det, 
som utredningen utrycker det, finns ”en väg in men flera vägar ut”. 
Nämnderna instämmer vidare i utredningens uppfattning att en samlad 
socialtjänst skulle erbjuda ett större professionellt sammanhang för chefer 
och medarbetare som i än högre utsträckning får förutsättningar att utbyta 
erfarenheter och kunskap, och tillsammans ta sig an ett gemensamt 
uppdrag. En sammanhållen organisation kan dessutom arbeta mer effektivt 
och professionellt med gemensamt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, utvecklingen av andra verksamhetssystem och digitala 
verktyg samt implementering av en ny socialtjänstlag. Samverkan med 
såväl interna som externa aktörer skulle även den underlättas och 
effektiviseras. 

Nämnderna ställer sig således positiva till utredningens förslag att samla de 
verksamheter som rör socialtjänsten i en ny socialförvaltning, men de 
föreslår, till skillnad mot utredningens förslag, att resurserna kring de 
uppdrag som rör vuxenutbildning och arbetsmarknad bör få tillhörighet i en 
utbildningsförvaltning. 

Nämnderna framhåller att vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten 
skulle finna en mer naturlig hemvist i en utbildningsförvaltning än i en 
socialförvaltning. Verksamheterna delar redan idag gemensamma 
utmaningar med barn- och utbildningsförvaltningen i att motivera individer i 
olika åldrar till studier och arbete, i att utveckla framgångsrika relationer 
med näringslivet, samt i att tillägna sig god kännedom om en 
arbetsmarknad i förändring och framtida behov av arbetskraft. I en 
socialförvaltning skulle sådana frågor löpa risk att överskuggas av andra 
fokusområden. 

En samlad utbildningsförvaltning kan till stor del motiveras av samma 
argument som anförs i utredningen för en samlad socialtjänst: 
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o Kommunens alla resurser kring utbildning och arbetsmarknad 
samlas i en förvaltning: ”en väg in, många vägar ut”, 

o Medborgarna får sammanhängande stöd och vägledning i dessa 
frågor genom hela livet och oberoende av ålder och relation till 
arbetsmarknaden: en utbildningsförvaltning kan möta individens 
samlade behov, 

o Verksamheterna får bättre möjlighet att utbyta erfarenheter och 
kunskap och kan arbeta strategiskt och långsiktigt i samverkan med 
näringslivet, 

o En samlad utbildningsförvaltning möjliggör en större kraftansamling 
kring utvecklingsinsatser och systematiskt kvalitetsarbete. 

Nämnderna menar även att det ligger ett symbolvärde i att skilja 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna från socialtjänsten i och 
med att den enskilde ges möjlighet att ”ta ett steg vidare” mot egen 
försörjning och större självständighet.   

Nämnderna har inte kunnat identifiera några negativa ekonomiska 
konsekvenser av den föreslagna organisationsförändringen. Även om 
förslaget främst syftar till en kvalitativ utveckling av verksamheterna så är 
uppfattningen att förändringen på̊ sikt kan komma att skapa möjligheter till 
effektivisering och bättre resursutnyttjande.  

De tre berörda förvaltningarna har alla genomfört riskbedömning 
tillsammans med fackliga representanter i syfte att identifiera och utvärdera 
eventuella negativa konsekvenser kopplade till den föreslagna 
organisationsförändringen. Utvecklingsarbetet kan exempelvis tappa fart i 
samband med förändringen och de nya förvaltningarna står inför utmaningar 
i form av skilda organisationskulturer och arbetssätt, förändrade 
samverkansytor etcetera. Dessa risker bedöms som låga och kan 
motverkas genom god planering, struktur och tydlighet. Oro bland 
medarbetare och chefer utgör en annan risk som bedöms som något högre. 
De tre förvaltningarna arbetar med kommunikation och information i syfte att 
förekomma och minska sådan oro. Det är värt att framhålla att de fackliga 
företrädarna har ställt sig mycket positiva till de föreslagna förändringarna. 

Den förändring av förvaltningsorganisationen som nämnderna gemensamt 
föreslagit presenteras i figurerna nedan. Nämnderna ser det avslutningsvis 
som angeläget att man inte enbart bibehåller befintliga verksamheter i en ny 
organisationsform, utan att en omorganisation även skapar förutsättningar 
för förändringsarbete och utveckling inom förvaltningarnas respektive 
uppdragsområden.  
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Figur 2: Nuvarande förvaltningsorganisation 
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Figur 3: Nämndernas förslag på ny förvaltningsorganisation 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer och synpunkter 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av nämndernas remissvar och 
stödjer förslaget att de tre förvaltningarna – vård- och omsorgsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och avdelningen för arbete och tillväxt – 
ombildas i två nya: en socialförvaltning och en utbildningsförvaltning. 
Kommunstyrelsens förvaltning vill dock lyfta fram några aspekter särskilt då 
de har betydelse för en ny förvaltningsorganisation.  

Ekonomisk redovisning: Vid en omorganisation som genomförs under år 
2022 skulle de enskilda verksamheterna bibehålla sin nuvarande budget så 
som denna fastställts i kommunfullmäktige och respektive nämnd. 
Nämnderna har övergripande budgetansvar och den ekonomiska 
redovisningen behöver därför fortsatt ske i enlighet med nuvarande politiska 
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organisation. Det innebär till exempel att socialtjänsten för barn, unga och 
familj ska fortsatt överlämna sin ekonomiska redovisning till barn- och 
utbildningsnämnden samtidigt som socialtjänsten för vuxna ska rapportera 
till utskottet för arbete och tillväxt. Samma princip gäller för uppföljning av 
verksamhetsmål och personalredovisning. 

HR-aspekter: Den föreslagna omorganisationen berör direkt ett hundratal 
medarbetare (Omsorg i Bjuv AB ej inräknat) och det är av yttersta vikt att 
förvaltningarna, med fackliga representanter, fortsätter med att genomföra 
riskbedömning och konsekvensanalys i sina verksamheter.  

Tillsättning av förvaltningschef för en ny socialförvaltning beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Kansliaspekter: Nämndernas förslag innebär att tre förvaltningar kommer 
ombildas till två samtidigt som nuvarande nämnder bibehåller sina 
reglementen och ansvarsområden. Detta medför dels att berörda nämnder 
behöver se över och vid behov justera sina delegationsordningar, dels att 
samordningen mellan förvaltning och nämnd förändras. Den nya 
utbildningsförvaltningen kommer behöva delta i beredning och närvara vid 
sammanträden i såväl barn- och utbildningsnämnden som i utskottet för 
arbete och tillväxt, beroende på vilka frågor och ärenden som lyfts. Den nya 
socialförvaltningen kommer i sin tur behöva samordna med tre olika 
nämnder. Figur 4 förtydligar hur samordningen kommer se ut. 

Figur 4: Nämndernas ansvarsområden och samordning med förvaltningen 

 

Nämnderna bibehåller vidare sitt övergripande personuppgiftsansvar och 
ansvarar för att sekretessbelagda uppgifter hanteras i enlighet med gällande 

Barn- och 
utbildningsnämnden

Ärenden som rör förskola, 
grundskola, särskola, 

modersmålsundervisning, 
elevhälsa

Beredningsansvar:

Utbildningsförvaltningen

Ärenden som rör 
socialtjänst för barn, unga 

och familj

Beredningsansvar:

Socialförvaltningen

Vård- och 
omsorgsnämnden

Ärenden som rör 
myndighetsutövning 

inom nämndens område 
och uppföljning av 

verkställighet för Omsorg 
i Bjuv AB  

Beredningsansvar:

Socialförvaltningen

Utskottet för arbete 
och tillväxt

Ärenden som rör 
socialtjänst för vuxna 

Beredningsansvar:

Socialförvaltningen

Ärenden som rör 
vuxenutbildning och 

arbetsmarknad

Beredningsansvar:

Utbildningsförvaltningen
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lagstiftning. Sekretessbelagda handlingar får därför inte spridas (utan 
medgivande) inom en samlad socialtjänst. Sekretessen kvarstår alltså 
mellan exempelvis socialtjänst för barn och unga och socialtjänst för vuxna. 
Även hanteringen av till exempel PUB-avtal och andra dataskyddsåtgärder 
enligt GDPR, behöver fortsatt ske i enlighet med nämndorganisationen. 
Nämnderna behåller sina respektive arkiv och ingen sammanföring av akter 
för personer som är aktiva vid flera nämnder får ske vid arkivering. Även 
andra sorters handlingar ska i fortsättningen arkiveras i respektive nämnds 
arkiv och nämnderna fortsätter använda sina respektive diarium.  

Allt det som nämns ovan ställer krav på noggrannhet i nämndadministration 
och hantering av handlingar inom de nya förvaltningarna. 

Övriga aspekter: En förändring av förvaltningsorganisationen skulle 
innebära att kommunens verksamhetssystem behöver justeras. Här ingår 
bland annat ekonomisystem, lönesystem, telefonbok, Stratsys med mera. 
Dessa system administreras av kommunstyrelsens förvaltning och 
omorganisationen kommer därför under en tid innebära en högre 
arbetsbelastning för vissa avdelningar. 

 

Tidplan  

En organisationsförändring enligt nämndernas förslag kan förberedas under 
våren så att en ny socialförvaltning och en ny utbildningsförvaltning kan 
starta sin verksamhet den 1 maj 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar : 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
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-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 
Jörgen Johnsson (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 30 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar : 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
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-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 

Kenneth Bolinder (-), Kalle Holm (SD), Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson 
(M), Anne Li Ullerholm (SD) och Matthias Åkesson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottet förslag. 

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

 

Propositionsordning 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

 
Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att från och med den 1 maj 2022 inrätta en ny socialförvaltning, 

att från och med den 1 maj 2022 byta namn på barn- och 
utbildningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen, 

att ge kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att 
verkställa organisationsförändringen i enlighet med det förslag förvaltningen 
presenterat.   
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Reservation 

Alf Nilsson (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, 2022-02-16, § 16 
 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Jörgen Johnsson (M) och Kenneth Bolinder (-) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Urban Berglund (KD) yrkar på återremiss med följande motivering:  

att kommunfullmäktige ger revisionen i uppdrag att se över konsekvenserna 
och ansvarsfördelningen i ekonomin och uppföljning för innevarande 
budgetår om man genomför en omorganisation mitt i ett budgetår, att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram uppgifter på 
statistik och underlag för hur många ärenden kommunen haft de senaste 5 
åren där medborgare lidit skada på grund av hur förvaltningsorganisationen 
ser ut, att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydliggöra 
ansvarsfördelning, beslut och delegation mellan den politiska 
organisationen och förvaltningsorganisationen, att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man säkerställer en tydlig 
koppling mellan vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = ärendet ska avgöras idag 

NEJ = ärendet ska återremitteras  

    

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      17 JA-röster och 13 NEJ-röster  
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 20 Dnr 2021-00547  

Tillägg till taxor för deltagande i Kulturskolans 
verksamhet 

 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har under hösten 2021 genomfört en översyn av 
hur ansökningar till kulturskolan hanteras. Syftet med översynen är att 
utveckla rutiner och arbetssätt som gör att kulturskolan kan ta emot och 
hantera ansökningar löpnade under läsåret. För invånarna blir det då 
enklare att ansöka eftersom de inte behöver invänta en fast 
ansökningsperiod. Väntetiden från det att man anmäler sig till att man får en 
plats kan också̊ bli kortare. För verksamheten minskar risken att platser står 
tomma över en längre tid eftersom kölistan kontinuerligt fylls på.  

De elever som tas in för att fylla en tom plats betalar enligt nuvarande 
bestämmelser full terminsavgift oavsett när på̊ terminen deras undervisning 
börjar. Därför föreslår kultur- och fritidsnämnden ett tillägg till nuvarande 
taxor, som innebär att elever som påbörjar deltagande i någon kurs i mitten 
av terminen endast betalar halv terminsavgift. Övriga bestämmelser och 
rutiner kring ansökningsprocess och syskonrabatt kvarstår som tidigare.  

•Nuvarande taxor (fastställda av kommunfullmäktige 2019-05-15) 

 

Enskild verksamhet: 500 kr per termin  
Gruppundervisning:  400 kr per termin 

Syskonrabatt: 50% 
 

•Föreslagna taxor från och med läsåret 2022/2023 

 

Enskild verksamhet: 500 kr per termin 250 kr per halv termin 
Gruppundervisning:  400 kr per termin 200 kr per halv termin 

Syskonrabatt: 50% 
 

Genom att erbjuda lägre taxor för en halv termins deltagande sänks tröskeln 
för barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet, samtidigt som 
verksamheten bedrivs mer effektivt i fråga om antal elever per lärare. Att 
vidhålla syskonrabatten även vid halv terminstaxa säkerställer att barn och 
ungas deltagande i verksamheten inte behöver vara beroende av 
föräldrarnas ekonomiska möjligheter i lika hög utsträckning.  
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Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-01-26 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-15, § 91 (med bilaga) 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-10-06, § 68 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att införa en taxa för halv terminsavgift från och med läsåret 2022/2023 
samt lämna övriga taxor oförändrade.    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 27 
 

 
Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att införa en taxa för halv terminsavgift från och med läsåret 2022/2023 
samt lämna övriga taxor oförändrade.    
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 19 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa en taxa för halv terminsavgift från och med läsåret 2022/2023 
samt lämna övriga taxor oförändrade.    
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Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 21 Dnr 2021-00548  

Förändring av avgift för externa simskolor i sim- och 
badverksamheten 

 

Sammanfattning  

På sim- och badanläggningarna i Bjuvs kommun bedrivs simundervisning 
för elever under deras skoltid. Historiskt har merparten av tillgängliga tider 
upptagits av skolorna i Bjuvs kommun. Eventuellt lediga tider har kunnat 
nyttjas av skolor från andra kommuner, så kallade externa simskolor. De 
senaste åren har kommunens skolor nyttjat allt färre tider, framfor allt i 
simhallen i Billesholm, vilket har fått till följd att fler skolklasser från andra 
kommuner förlägger sin simundervisning där. Detta gäller i huvudsak skolor 
från Åstorps och Svalövs kommun.  
   

Avgiften för en lektion på cirka 40 minuter i simhallen, inklusive simlärare, är 
i dagsläget 200 kronor. Sett till avgiften på̊ sim- och badanläggningar i andra 
kommuner, samt till verksamhetens kostnader, är den avgiften låg. Det finns 
ingen anledning att Bjuvs kommun har en så pass subventionerad avgift för 
externa simskolor.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-15 § 90, 
en höjning av avgiften för externa simskolor till 400 kronor exklusive moms 
med start den 1 mars 2022.  

  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-01-26 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-15, § 90 (med bilaga) 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att höja avgiften för externa simskolor till 400 kronor exklusive moms med 
start den 1 mars 2022.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att höja avgiften för externa simskolor till 400 kronor exklusive moms med 
start den 1 mars 2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 28 

 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar att avgiften för externa simskolor ska höjas till 
600 kronor exklusive moms med start den 1 mars 2022.  

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:35 – 9:45. 

 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Matthias Åkesson (M), Anne Li Ullerholm (SD), Kenneth 
Bolinder (-) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till Urban Berglunds (KD) 
yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Urban Berglunds (KD) yrkande och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja avgiften för externa simskolor till 600 kronor exklusive moms med 
start den 1 mars 2022.  

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 20 
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Yrkanden 

Urban Berglund (KD), Stefan Svalö (S) och Christel Hedlund (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att höja avgiften för externa simskolor till 600 kronor exklusive moms med 
start den 1 mars 2022.  

   

 
 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 22 Dnr 2021-00562  

Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 
LSS 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 20 december 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen ny modell för högsta hyresnivå i 
bostad med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade och att den högsta hyresnivån föreslås 
fastställas till 6 500 kronor per månad. Vidare föreslogs att nämnden ska få i 
uppdrag att årligen justera högsta hyresnivå i enlighet med modellen. 
Som skäl för beslutet framfördes att införandet av ett hyrestak är  
det alternativ som ger mest nytta för brukarna och kommunen. Systemet är  
enkelt och rättssäkert för den enskilde och billigt att administrera i  
kommunen. Hyrestaket har minst påverkan på andra försäkringar och  
bidrag. Hyrestaket är förutsägbart och inte stigmatiserande för brukaren. 
Förslaget om att införa hyrestak innebär att kostnaderna beräknas öka med 
193 824 kronor per år, vilket tas inom tilldelad ram.  
 
Som en del i nämndens beslutsunderlag har ingått en utredning där bl.a. 
funktionshinderpolitiska och juridiska aspekter på införande av hyrestak tas 
upp. Syftet med LSS är att garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder en starkare ställning i samhället och möjlighet att 
leva självständiga liv. Insatserna i LSS ska försäkra den enskilde goda 
levnadsvillkor. Tillgången till egen bostad har i flera sammanhang lyfts fram 
som ett av de viktigaste områdena för att garantera personer med 
funktionsnedsättning självständighet och delaktighet. Undersökningar har 
visat att majoriteten av dem som har insatsen bostad med särskild service  
enligt LSS har sin huvudsakliga inkomst från antingen sjuk- eller  
aktivitetsersättningen och de som är över 65 år får ersättning från  
pensionssystemet. Den ersättning som utgår är oftast på garantinivå. Mot 
denna bakgrund förekommer det olika varianter av kommunala 
subventioner avseende hyra för bostad med särskild service enligt LSS, 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av nämndens beslut inklusive 
beslutsunderlag och har inget att erinra mot förslaget.  
   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-01-26 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-20 § 151 
Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen 2021-11-29 inklusive 
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utredning om hyra i bostad med särskild service  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskotts 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 
-anta föreslagen ny modell för högsta hyresnivå i bostad med  
särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa  
funktionshindrade och att den högsta hyresnivån fastställs till  
6 500 kronor per månad. Modellen ska börja gälla 2022-03-01.  
-att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att årligen  
justera högsta hyresnivå i enlighet med modellen.  
 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
 
-anta föreslagen ny modell för högsta hyresnivå i bostad med  
särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa  
funktionshindrade och att den högsta hyresnivån fastställs till  
6 500 kronor per månad. Modellen ska börja gälla 2022-03-01.  
-att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att årligen  
justera högsta hyresnivå i enlighet med modellen.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 29 
 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M), Anne Li Ullerholm (SD), Matthias Åkesson (M), Kalle 
Holm (SD), Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S), Bo 
Blixt (S), Alf Nilsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
-anta föreslagen ny modell för högsta hyresnivå i bostad med  
särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa  
funktionshindrade och att den högsta hyresnivån fastställs till  
6 500 kronor per månad. Modellen ska börja gälla 2022-03-01.  
 
-att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att årligen  
justera högsta hyresnivå i enlighet med modellen.  
 
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 21 

 

Yrkanden 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
 
-anta föreslagen ny modell för högsta hyresnivå i bostad med  
särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa  
funktionshindrade och att den högsta hyresnivån fastställs till  
6 500 kronor per månad. Modellen ska börja gälla 2022-03-01.  
 
-att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att årligen  
justera högsta hyresnivå i enlighet med modellen.  
   

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 23 Dnr 2021-00515  

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden efter flytt av 
bostadsanpassningsbidrag till byggnadsnämnden  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 november 2021, § 129 att 
föreslå kommunfullmäktige att handläggningen av 
bostadsanpassningsbidrag flyttas till byggnadsnämnden och att vård- och 
omsorgsnämndens reglemente förändras så att de meningar som rör 
bostadsanpassningsbidrag flyttas över till byggnadsnämnden reglemente. 
Nämnden föreslog att överflytten ska ske den 1 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 december § 143 att 
skicka ärendet på remiss till byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2022 § 5 att svara på 
remissen och lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. Av protokollet 
framgår att byggnadsnämnden är positiv till att ta över ansvaret för 
handläggningen av bostadsanpassningsbidrag och att nämnden har 
personalresurser att göra detta från och med den 1 april 2022 varför 
nämnden framför att överflyttning kan ske från detta datum. 
Byggnadsnämnden föreslår vidare ett par förändringar i reglementet så att 
det ska framgå att bostadsanpassningsbidrag ska handläggas och beslutas 
av nämnden. Byggnadsnämnden lyfter också fram att det är viktigt 
verksamheten är fullt finansierad och att överföringen av ansvar innebär att 
den faktiska kostnaden förs över.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget att flytta 
ansvaret för bostadsanpassningsbidrag från vård- och omsorgsnämnden till 
byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen förvaltning bedömer dock att 
byggnadsnämndens reglemente bör förändras på följande sätt: I § 1 stryks 
meningen Nämnden ansvarar för att utföra byggnadsteknisk granskning i 
ärenden om bostadsanpassningsbidrag och ersätts med Nämnden ansvarar 
för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. I § 4 
läggs till en mening: Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 
lagen om bostadsanpassningsbidrag. Motsvarande uppgifter om 
bostadsanpassningsbidrag i vård- och omsorgsnämndens reglemente 
föreslås strykas. 
 
Kommunstyrelsen vill lyfta en annan aspekt gällande överflyttningen. 
Ärenden som är pågående när handläggningen flyttas över medför ett 
behov av att byggnadsnämnden tar över handlingarna. Enligt 15 § 
arkivlagen får en myndighet endast avhända sig allmänna handlingar 
genom överlämnade till en annan myndighet genom ett särskilt 
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fullmäktigebeslut. För att byggnadsnämnden ska kunna handlägga 
pågående ärenden inom bostadsanpassning behöver fullmäktige därför 
besluta att vård- och omsorgsnämnden ska överlämna allmänna handlingar 
i pågående ärenden till byggnadsnämnden. 
   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 31 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till byggnadsnämnden den 1 april 2022  

att föreslagna förändringar i nämndernas reglementen godtas och ge 
kansliavdelningen i uppdrag att revidera dokumenten 

att vård- och omsorgsnämnden överlämnar allmänna handlingar i pågående 
ärenden gällande bostadsanpassning till byggnadsnämnden. 
 
 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 22 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och 
omsorgsnämnden till byggnadsnämnden den 1 april 2022  

att föreslagna förändringar i nämndernas reglementen godtas och ge 
kansliavdelningen i uppdrag att revidera dokumenten 

att vård- och omsorgsnämnden överlämnar allmänna handlingar i pågående 
ärenden gällande bostadsanpassning till byggnadsnämnden. 
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Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 24 Dnr 2021-00544  

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

 

Sammanfattning  

Den 14 december 2021 § 90, beslutade Direktionen för Söderåsens 
miljöförbund att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna förslag om reviderad taxa för offentlig verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningen, som föreslås gälla från 1 januari 2022.  

Kommunstyrelsens förvaltning vill framföra att kommunfullmäktige inte kan 
besluta om en taxa retroaktivt. Denna uppdatering borde därför ha 
översänts till medlemskommunerna i god tid för att kunna tillämpas från och 
med den 1 januari 2022. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att den 
reviderade taxan ska börja gälla från och med 1 mars 2022.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina, 2022-01-31  
Direktionen Söderåsens miljöförbund, 2021-12-14 § 90, med 
beslutsunderlag 

  

Ärendet 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. I och med detta så 
behöver miljöförbundets taxa enligt livsmedelslagen ändras för att anpassas 
till det nya regelverket och möjliggöra ett avgiftsuttag för arbetsmoment som 
taxan inte täcker idag. 

Den nya livsmedelsavgiftsförordningen anger att det tidigare systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 
efterhandsdebitering senast vid utgången av år 2023. Denna taxa behöver 
därför justeras ytterligare när efterhandsdebitering införs. Miljöförbundet 
kommer under 2022 att presentera ett nytt förslag på taxa för 
livsmedelskontrollen där en övergång till efterhandsdebitering införs för 
samtliga livsmedelsverksamheter.  

Förändringarna i taxan innebär följande:  

• Inledande bestämmelser uppdateras till aktuell lagstiftning och 
hänvisning till upphörd lagstiftning tas bort 
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• Formuleringen i taxans inledande bestämmelser gällande vad som i 
livsmedelslagen jämställs livsmedel uppdateras med hänvisning till 
lagstiftningen istället för att i punktform redogöra för samtliga 
områden. Detta medför att en uppdatering inte behöver ske i de fall 
fler områden förs in i livsmedelslagen. 

• Begreppet annan offentlig verksamhet lyfts in i taxebestämmelserna. 
Annan offentlig verksamhet omfattar bl.a. vidtagande så som 
förelägganden enligt livsmedelslagen samt åtgärder med anledning 
av en anmälan om registrering.  

 

Taxan är i övrigt oförändrad och innebär inte någon förändring avseende 
taxans storlek eller ökade avgiftsuttag på befintliga verksamheter.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Söderåsens Miljöförbunds förslag på uppdaterad taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla från och med 1 mars 
2022.  

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Söderåsens Miljöförbunds förslag 
på uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
Taxan ska börja gälla från och med 1 mars 2022.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 32 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Söderåsens Miljöförbunds förslag på uppdaterad taxa för offentlig kontroll 
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inom livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla från och med 1 mars 
2022.  

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 23 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens Miljöförbunds 
förslag på uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla från och med 1 mars 2022.  

   

 
Beslutet skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Örkelljunga kommun 
Diariet 
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§ 25 Dnr 2021-00209  

Gåva från privatperson för utsmyckning av det 
offentliga rummet 

 

Sammanfattning  

Elin Sigebo, hemmahörande i Ekeby, har tagit kontakt med Bjuvs kommun 

för att diskutera förutsättningarna för att ge en gåva till kommunen. Det 

övergripande syftet med gåvan är att försköna utemiljön i Ekeby och gåvan 

skulle uppgå till två miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 31 

maj 2021, § 58, att ta emot en gåva från Elin Sigebo. Gåvan avsåg 

uppförande av en miniatyr av Skrombergaverken och skulle placeras vid 

Skromberga Akademis föreningslokal på Skromberga Gård i Ekeby. Enligt 

vad som överenskommits skulle Elin Sigebo stå för kostnader för material, 

tillverkning av miniatyren, anläggning samt för ersättning till konstnären upp 

till ett belopp av 1,8 mnkr. Härutöver skulle 200 000 kronor avsättas för att 

täcka kostnader för underhåll, försäkring och liknande. I samband med att 

kommunfullmäktige beslutade att ta emot gåvan fick kommunstyrelsen i 

uppdrag att teckna gåvobrev/avtal med Elin Sigebo.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2022-01-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 med bilagor 
 

Ärendet 

Elin Sigebo, hemmahörande i Ekeby, har tagit kontakt med Bjuvs kommun 

för att diskutera förutsättningarna för att ge en gåva till kommunen. Det 

övergripande syftet med gåvan är att försköna utemiljön i Ekeby och gåvan 

skulle uppgå till två miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 31 

maj 2021, § 58, att ta emot en gåva från Elin Sigebo. Gåvan avsåg 

uppförande av en miniatyr av Skrombergaverken och skulle placeras vid 

Skromberga Akademis föreningslokal på Skromberga Gård i Ekeby. Enligt 

vad som överenskommits skulle Elin Sigebo stå för kostnader för material, 

tillverkning av miniatyren, anläggning samt för ersättning till konstnären upp 

till ett belopp av 1,8 mnkr. Härutöver skulle 200 000 kronor avsättas för att 

täcka kostnader för underhåll, försäkring och liknande.  

I samband med att kommunfullmäktige beslutade att ta emot gåvan fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att teckna gåvobrev/avtal med Elin Sigebo.  
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsens 
förvaltning tagit fram ett förslag på gåvobrev vilket har kommunicerats med 
Elin Sigebo. I förslaget till gåvobrev förutsätts att gåvan ska fullbordas, dvs 
att pengar ska betalas ut till kommunen. Två förtroendevalda politiker och 
kanslichef har haft ett möte med Elin Sigebo där gåvobrevet diskuterades. 
Elin Sigebo framförde på mötet att hon inte avser att fullborda gåvan utan 
att pengarna ska betalas när konstverket är uppfört. Hon framförde att hon 
önskar ta del av förslag på konstverk i förväg och få vara med och lämna 
synpunkter på förslaget. Hennes avsikt är att ge en gåva till kommunen, 
men hon vill att den ska fullbordas när konstverket är klart. 
  
Juridiskt sett kan en gåva definieras som en äganderättsöverlåtelse utan 
motprestation. I lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva anges 
följande:  
 
1 § Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så 
länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i 
skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller 
omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma 
till allmänhetens kännedom. 
 
Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå 
att den gjorts så som i första stycket är sagt. 
 
Huvudregeln enligt lagen är alltså att en gåva är utan verkan om den inte har 
fullbordats. Denna princip kallas för traditionsprincipen. Som framgår av 
lagen finns det undantag från traditionsprincipen, till exempel när det finns ett 
upprättat gåvobrev. Gåvobrevet blir då att betrakta som ett slags skuldebrev. 
Att göra frånsteg från traditionsprincipen skulle dock kunna innebära 
kostnadsrisker för Bjuvs kommun, till exempel om det skulle uppstå en 
framtida tvist om gåvobrevets tolkning eller om det inte skulle vara möjligt att 
uppnå enighet kring konstverkets utformning.  
 
En av utgångspunkterna för fullmäktiges beslut var att gåvan ska fullbordas 
och att kommunen skulle ha tillgång till ekonomiska medel för att kunna 
finansiera arbetet med att finna en lämplig konstnär, ta fram förslag på 
konstverk och sedan låta uppföra det. Förutsättningarna har nu förändrats 
vilket påverkar möjligheterna att verkställa fullmäktiges beslut.  
 
Den politiska majoriteten betvivlar inte att Elin Sigebo är seriös i sin avsikt att 
finansiera konstverket. Trots detta bedöms det ändå vara förenat med 
sådana kostnadsrisker att genomföra projektet utan att finansieringen är helt 
klar varför den politiska majoriteten vill avstå från att gå vidare med ärendet.  
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(60) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att på grund av 
de ändrade förutsättningarna sedan fullmäktiges senaste beslut tacka nej till 
erbjudandet från Elin Sigebo.  

Deltar inte i beslutet  

Nils Nilsson (C), Liselott Ljung (S) och Ulrika Thulin (S) meddelar att de inte 
deltar i beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att på grund av de ändrade förutsättningarna 
sedan fullmäktiges senaste beslut tacka nej till erbjudandet från Elin Sigebo.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 33 
 
 

Deltar inte i beslutet  

Alf Nilsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att på grund av de 
ändrade förutsättningarna sedan fullmäktiges senaste beslut tacka nej till 
erbjudandet från Elin Sigebo.  

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 24 

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(60) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar inte i beslutet  

Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Walter Steffert (S), Anders Månsson (S), 
Terhi Laine (S), Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), Inga Bakken (S), 
Christer Landin (S), Stefan Svalö (S), Lars Karlsson (S) och Urban Berglund 
(KD) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att på grund av de ändrade förutsättningarna 
sedan fullmäktiges senaste beslut tacka nej till erbjudandet från Elin Sigebo.  

   

 

 
Beslutet skickas till: 
Elin Sigebo 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 26 Dnr 2021-00240  

Redovisning av partistöd utbetalt 2020, beslut om 
partistöd 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen ska utbetalda partistöd redovisas till 
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens (1 
januari – 31 december) utgång. Fullmäktige får enligt kommunallagen 
besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte redovisat sitt 
partistöd.  

Den 30 juni hade samtliga fullmäktiges partier som fick partistöd 2019 
lämnat in redovisning.  

I Bjuvs kommuns regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-
06-12 § 54, står följande:  

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott, enligt nedan, efter beslut av 
fullmäktige. Beslut att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
senast 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Beslut att inte utbetala partistöd om redovisning inte inkommit tas i 
anslutning till beslut om nästa års budget.  

  

Kommunallagen 4 kap, 32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. Lag (2017:725).      

      
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-002-09, § 35 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till de partier som 
redovisat partistöd utbetalt 2020 ska för 2022 utbetalas partistöd enligt 
Regler för kommunalt partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 26 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till de partier som redovisat partistöd 
utbetalt 2020 ska för 2022 utbetalas partistöd enligt Regler för kommunalt 
partistöd i Bjuvs kommun från 2015-01-01.      
   

 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 27 Dnr 2022-00067  

Särskilt beslut om antalet ersättare i 
kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

I 5 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns regler om antalet ledamöter och 
ersättare i fullmäktige. Enligt 5 kap 8 § kommunallagen ska det finnas 
ersättare för ledamöter i fullmäktige. I bestämmelsen anges vidare att 
fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra 
en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.  
Det ankommer alltså på fullmäktige att bestämma antalet ersättare. Detta 
kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen eller genom särskilt beslut. 
Antalet ersättare får inte överstiga hälften av det antal platser som varje 
parti fått i valet till fullmäktige. Antalet ska i fullmäktiges beslut anges som 
en kvot; hälften av, en tredjedel av etc.  

I Bjuvs kommuns arbetsordning för fullmäktige anges antalet ledamöter men 
inte antalet ersättare. Fullmäktige ska därför i enlighet med 5 kap. 8 § 
kommunallagen fatta beslut om antalet ersättare.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att antalet ersättare i 
kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser varje parti får i 
kommunfullmäktige, dock minst två per parti. Ett sådant beslut uppfyller 
lagens krav och säkerställer samtidigt att inget parti enbart har rätt till en 
ersättare eller färre. Om andelen ersättare av de platser som ett parti fått 
utgör ett brutet tal, ska detta avrundas till närmast högre hela tal. 

 

  

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 36 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ersättare i 
kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser varje parti får i 
kommunfullmäktige, dock minst två per parti. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 27    
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antalet ersättare i kommunfullmäktige ska 
vara hälften av det antal platser varje parti får i kommunfullmäktige, dock 
minst två per parti. 

   

 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 28 Dnr 2022-00050  

Justering av arvoden för röstmottagare, ordförande, 
vice ordförande och rösträknare  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 20, om ersättningarna till 
personer som arbetar i kommunens vallokaler.  

Kommunfullmäktige beslutade att ersättningarna vid val ska utgå från 
grundarvode för riksdagsledamöter på samma sätt som förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar i Bjuvs kommun.  

Nästa val är 11 september 2022. 

Grundarvodet för riksdagsledamot 2022 är 71 500 kr. 

 

Valnämnden beslutade 2022-01-20, § 8, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om förändrade procentsatser enligt nedan: 

Ordförande (från 5% till 6,2%) = 4 433 kr 

Vice ordförande (4,2% till 5,8%) = 3 932 kr 

Röstmottagare (3,8% till 4,8%) = 3 432 kr 

Rösträknare (1,75% till 2,2%) = 1 573 kr (även röstmottagare till förfogande) 

Utbildningsarvode 500 kr 

Arvodet för valnämndens ordinarie ledamöter utgår som för 
valdistriktsordförande under valdagen. 

Ersättning för resa med egen bil utgår endast för ordförande i valdistrikt eller 
vice ordförande under valdagen vid transporter till och från valnämnden från 
respektive vallokal. 

Ersättning för resa för röstmottagare på valdagen är inräknat i ordinarie 
arvode. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-09, § 37 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersättningarna vid 
val ska utgå från grundarvode för riksdagsledamöter på samma sätt som 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar i Bjuvs kommun.  

Grundarvodet för riksdagsledamot 2022 är 71 500 kr. 

Ordförande (6,2%) = 4 433 kr 

Vice ordförande (5,8%) = 3 932 kr 

Röstmottagare (4,8%) = 3 432 kr 

Rösträknare (2,2%) = 1 573 kr (även röstmottagare till förfogande) 

Utbildningsarvode 500 kr 

Arvodet för valnämndens ordinarie ledamöter utgår som för 
valdistriktsordförande under valdagen. 

Ersättning för resa med egen bil utgår endast för ordförande i valdistrikt eller 
vice ordförande under valdagen vid transporter till och från valnämnden från 
respektive vallokal. 

Ersättning för resa för röstmottagare på valdagen är inräknat i ordinarie 
arvode. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-02-16, § 28 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningarna vid val ska utgå från 
grundarvode för riksdagsledamöter på samma sätt som förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar i Bjuvs kommun.  

Grundarvodet för riksdagsledamot 2022 är 71 500 kr. 

Ordförande (6,2%) = 4 433 kr 

Vice ordförande (5,8%) = 3 932 kr 

Röstmottagare (4,8%) = 3 432 kr 

Rösträknare (2,2%) = 1 573 kr (även röstmottagare till förfogande) 

Utbildningsarvode 500 kr 

Arvodet för valnämndens ordinarie ledamöter utgår som för 
valdistriktsordförande under valdagen. 

Ersättning för resa med egen bil utgår endast för ordförande i valdistrikt eller 
vice ordförande under valdagen vid transporter till och från valnämnden från 
respektive vallokal. 
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Ersättning för resa för röstmottagare på valdagen är inräknat i ordinarie 
arvode. 

   

 
Beslutet skickas till: 
Valnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 29 Dnr 2020-00324  

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

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 2 juni 
2020 att kommunfullmäktige ska besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ta fram underlag för att dels bygga och äga, dels hyra av extern part, en 
byggnad med bibliotek m fl lokaler.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde den 24 
november 2021 att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
beredning, och svar på yrkandet i motionen som innebär att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för att dels bygga och äga, 
dels hyra av extern part, ett bibliotek med tillhörande lokaler.           

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2022-01-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-24, § 227 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-11-12 
Motion, Anders Månsson (S), 2020-06-02 

  

 

Ärendet 

Den 11 november förra året öppnade biblioteket i Bjuv i nya lokaler på 
Storgatan i Bjuv centrum (tidigare banklokalen). Lokalerna är tillfälliga i 
avvaktan på en nybyggnation av en byggnad med bibliotek och lokaler för 
kultur- och andra ändamål på platsen Medborgaren 1.  

 

Planeringen för en ny byggnad med bibliotek och lokaler för kultur- och 
andra ändamål på platsen Medborgaren 1 pågår sedan hösten 2021. 
Arbetet genomförs inom ramen för avsiktsförklaringen med bygg och 
fastighetsbolaget Hemsö, som kommunstyrelsen beslutat om.   

 

I planeringen ingår att Folkets Hus byggnaden i kv Medborgaren 1 ska 
rivas. Planerad rivningsstart är februari 2022. Avsikten är att kunna starta 
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byggnation av ett nytt bibliotek och lokaler för kultur- och andra ändamål på 
platsen våren 2023.  

 

Planeringsprocessen innebär full transparens och alla möjligheter för 
kommunen att påverka kostnaderna för den nya byggnaden, och därmed 
även möjligheten att senare jämföra kostnader med annan liknande 
byggnation.    

 

Uppdraget att ta fram ett underlag för att dels bygga och äga, dels hyra av 
extern part ett bibliotek med tillhörande lokaler som föreslås i motionen är 
mot bakgrund av ovanstående inte aktuellt. 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar på följande ändringar:  

Sista stycket Uppdraget att ta fram ett underlag… stryks. 

I näst sista stycket läggs ordet senare in mellan att och jämföra. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med Jörgen 
Johnssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
ordförandes förslag med Jörgen Johnssons (M) tilläggsyrkande, och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag med Jörgen 
Johnssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(60) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-26, § 18 
 

 

Yrkande 

Alf Nilsson (S, Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet till motionen och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 

 

Reservation 

Alf Nilsson (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, 2022-02-16, § 29 

 

Yrkanden 

Anders Månsson (S), Stefan Svalö (S), Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), 
Urban Berglund (KD), Christer Landin (S) och Walter Steffert (S) yrkar bifall 
till motionen. 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet till motionen och 
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 

      

Omröstningsresultat 

./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgå av voteringslistan: 

17 JA-röster och 13 NEJ-röster. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
 
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), 
Niklas Svalö (S), Walter Steffert (S), Urban Berglund (KD), Stefan Svalö (S), 
Terhi Laine (S), Inga Bakken (S), Lars Karlsson (S) och Christer Landin (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

./.      Anders Månsson (S) reserverar sig skriftligen. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 30 Dnr 2022-00066  

Interpellation från Ulrika Thulin (S) till tekniska 
nämndens ordförande Pia Trollehjelm (SD): angående 
stationsområdet i Billesholm 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har lämnat in en interpellation angående stationsområdet i 
Billesholm. Enligt beslut i fullmäktige 2022-02-08, § 14 B, får interpellationen 
ställas. 

Pia Trollehjelm (SD) besvarar interpellationen. Ulrika Thulin (S) tackar för 
svaret.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att interpellationen ska 
anses besvarad. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Diariet 
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§ 31 Dnr 2022-00075  

Interpellation från Urban Berglund (KD) till 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) 
angående bebyggande av Bjuvs centrala parkområde 

 

Sammanfattning  

Urban Berglund (KD) har lämnat in en interpellation angående bebyggelse 
av Bjuvs centrala parkområde. Enligt beslut i fullmäktige 2022-02-08, § 14 
C, får interpellationen ställas. 

Mikael Henrysson (SD) besvarar interpellationen. Urban Berglund (KD) 
tackar för svaret.   

          

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att interpellationen ska 
anses besvarad. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Diariet 
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§ 32 Dnr 2022-00110  

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

 

Sammanfattning  

Christel Hedlund (SD) har 2022-02-25 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ny ersättare föreslås Anne Li Ullerholm (SD).     

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Christel Hedlund (SD) från det 
aktuella uppdraget samt att välja Anne Li Ullerholm (SD) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Christel Hedlund (SD) 
Anne Li Ullerholm (SD)   
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet    
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§ 33 Dnr 2022-00111  

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden föreslås Christel Hedlund 
(SD).    

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christel Hedlund (SD) som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden.   

 
 

 

Beslutet skickas till: 
Christel Hedlund (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet    
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§ 34 Dnr 2022-00112  

Avsägelse från Poul Erik Berntsen (SD) som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Poul Erik Berntsen (SD) har 2022-02-25 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Som ny ersättare föreslås Baloo Engström (SD).     

      

   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Poul Erik Berntsen (SD) från det 
aktuella uppdraget samt att välja Baloo Engström (SD) som ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Poul Erik Berntsen (SD) 
Baloo Engström (SD)   
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet    
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§ 35 Dnr 2022-00115  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) som ledamot i 
vård- och omsorgsnämnden samt val av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Pia Trollehjelm (SD) har 2022-02-25 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Som ny ledamot föreslås Poul Erik Berntsen (SD).     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Pia Trollehjelm (SD) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Poul Erik Berntsen (SD) som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Pia Trollehjelm (SD) 
Poul Erik Berntsen (SD) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet    
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§ 36 Dnr 2022-00116  

Val av ledamot i Omsorg i Bjuv AB (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ledamot i Omsorg i Bjuv AB föreslås Kenneth Boliner (-).     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kenneth Bolinder (-) som ledamot i 
Omsorg i Bjuv AB. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kenneth Bolinder (-) 
Omsorg i Bjuv AB 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 37 Dnr 2022-00010  

Anmälningar  

 

A)  KS 2022-00093 
Revisionen: Rapport Uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar 
 
 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningen ska anses vara anmäld. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

 
 

 


