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§ 126 Dnr 2021-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 28 tjänstgörande 
ledamöter närvarande. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 28 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 127 Dnr 2021-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Lars Hein (SD) och Niklas Svalö 
(S).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Hein (SD) och Niklas Svalö (S) till 
att justera dagens protokoll. 
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§ 128 Dnr 2021-00006  

Godkännande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Föreligger dagordning daterad 2021-09-20, rev 2021-09-21. 

Ordförande föreslår som nya anmälningar: 

Ärende 14: Anmälningar 

A: Motion från Anders Månsson (S) angående e-postadresser till alla 
förtroendevalda 

B: Revisionen: Granskning av målstyrningen 

C: Revisionen: Granskning av investeringsprocessen 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på ändringar.      
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§ 129 Dnr 2021-00347  

Ny organisation av vård- och omsorgsnämnden och 
återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
nämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 28 november 2019 att 
bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun. I korthet 
innebär beslutet att all vård- och omsorgsverksamhet förutom 
myndighetsutövningen, flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till det 
helägda bolaget Omsorg i Bjuv AB. Nämnden kommer att ha en 
beställarroll. Cirka 400 anställda går över från nämnden till bolaget och får 
bolaget som sin arbetsgivare. Kvar som anställda av nämnden blir drygt tio 
personer. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2020 att ansvaret 
för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och omsorgsnämnden 
till tekniska nämnden och att kostenheten organisatoriskt flyttas från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 april 2021 att anta ett nytt reglemente för Vård- och 
omsorgsnämnden som är anpassat till de nya förutsättningarna för 
nämnden. Då det har skett förändringar i nämndens uppdrag och ansvar 
anser den styrande politiska majoriteten i Bjuvs kommun att organisationen 
för vård- och omsorgsnämnden behöver förändras.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren och Julia Pietrek, 2021-08-02 
Kommunfullmäktige, 2019-12-05, § 146 
Bolagsordning och ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 
Kommunfullmäktige, 2020-10-29, § 217 
Vård- och omsorgsnämndens reglemente 
  

Ärendet 

Tidigare beslut 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 28 november 2019 att 
bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun. I korthet 
innebär beslutet att all vård- och omsorgsverksamhet förutom 
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myndighetsutövningen, flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till det 
helägda bolaget Omsorg i Bjuv AB. Cirka 400 anställda går över från 
nämnden till bolaget och får bolaget som sin arbetsgivare. Kvar som 
anställda av nämnden blir drygt tio personer. Verksamhetsövergången 
skedde formellt den 1 maj 2021. Bolaget har sökt tillstånd hos Inspektionen 
för vård- och omsorg för att kunna bedriva vård- och omsorgsinsatser. I takt 
med att tillstånden beviljas flyttas verksamheterna över till bolaget 
successivt.  

Vård- och omsorgsnämnden är beställare och köper den verksamhet av 
bolaget, som innan bolagiseringen utfördes i nämndens regi. Driften av 
verksamheten kommer att utföras av Omsorg i Bjuv AB. Vård- och 
omsorgsnämnden utövar tillsyn i rollen som beställare. Den 
kommunalrättsliga uppsiktsplikten över bolaget åligger kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021 om ett nytt reglemente för 
Vård- och omsorgsnämnden där det bl.a. framgår att nämnden ansvarar för 
myndighetsutövningen och att beviljade insatser verkställs genom Omsorg i 
Bjuv AB.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte längre ansvar för kommunens 
livsmedels- och måltidsverksamhet. Mot bakgrund av bolagiseringen 
beslutade kommunfullmäktige den 29 oktober 2020 att ansvaret för 
kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och omsorgsnämnden till 
tekniska nämnden och att kostenheten organisatoriskt flyttas från vård- och 
omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen. 

 

Ny styrelse 

Kommunfullmäktige beslutade vid möten den 26 april och den 31 maj 2021 
att utse ledamöter och ersättare till styrelsen för Omsorg i Bjuv AB. Fyra av 
de fem ledamöterna i bolagets styrelse är också ledamöter i Vård- och 
omsorgsnämnden. Uppdraget som ordföranden i bolagets styrelse innehas 
av ordföranden i nämnden. Styrelsen ansvarar för bolagets verksamhet och 
har arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar för de anställda.  

 

Rättslig reglering 

Förtroendeuppdrag för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och i 
övriga nämnder kan som huvudregel inte återkallas under löpande 
mandatperiod (se prop. 1990/91:117 s. 60). I 4 kap. 10 § kommunallagen 
finns dock bestämmelser som i vissa fall möjliggör återkallelse av uppdrag 
för förtroendevalda. Av 4 kap. 10 § andra stycket kommunallagen framgår 
att kommunfullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen.  

Alla nämnders mandattider med undantag av styrelsens är fria. En 
konsekvens av detta är att fullmäktige kan förändra sin nämndorganisation 
under pågående mandatperiod. Av rättsfallet HFD 2016 ref. 53 kan utläsas 
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att det, utöver en ändring av antalet ledamöter, krävs ändringar avseende 
nämndens uppgifter eller ansvarsområden för att det ska vara en 
organisatorisk förändring. 

 

Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun består i dag av 12 ledamöter 
och 12 ersättare. Den är kommunens största nämnd jämte barn- och 
utbildningsnämnden. Ansvaret för kommunens livsmedels- och 
måltidshantering har dock flyttat till tekniska nämnden och kostenheten 
tillhör numera tekniska förvaltningen. Genomförandet av stora delar av 
nämndens verksamhet har överlämnats till Omsorg i Bjuv AB och de flesta 
av de anställda har inte längre nämnden som arbetsgivare. Bolagets 
styrelse har ansvaret för arbetsmiljö och drift. Vård- och omsorgsnämnden 
har ett nytt reglemente. Nämndens primära uppgift är 
myndighetsutövningen. Mot bakgrund av de beslutade förändringarna i 
nämndens uppgifter och ansvar bedömer den styrande politiska majoriteten   
att en ny organisation för vård- och omsorgsnämnden bör fastställas. 
Antalet ledamöter och ersättare i nämnden bör minska för att spegla de 
förändrade uppgifterna. Den nya organisationen för vård- och 
omsorgsnämnden föreslås bestå av 7 ledamöter och 4 ersättare vilket 
bedöms rimligt i förhållande till nämndens uppdrag. Förutsättningarna för att 
återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnden bedöms 
uppfyllda.  

 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
en ny organisation för vård- och omsorgsnämnden med 7 ledamöter och 4 
ersättare och att återkalla uppdragen för samtliga nuvarande 
förtroendevalda i Vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun från och 
med 1 september 2021.   

 

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 fastställa en ny organisation för vård- och 
omsorgsnämnden med 7 ledamöter och 4 ersättare och att återkalla 
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uppdragen för samtliga nuvarande förtroendevalda i vård- och 
omsorgsnämnden i Bjuvs kommun från och med 1 september 2021.   

      

Reservation 

Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar sig 
mot arbetsutskottets beslut. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-11, § 159 
 
 

Ordförandes förslag 

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla från 1 oktober 2021. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 
ledamöter och 9 ersättare. 

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

Kalle Holm (SD), Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa en ny 
organisation för vård- och omsorgsnämnden med 7 ledamöter och 4 
ersättare och att återkalla uppdragen för samtliga nuvarande 
förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun från och med 
1 oktober 2021.   
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Reservation 

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

   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2021-09-15, § 115 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD),Christel Hedlund (SD), Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson (M), Lars Hein (SD) och Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Anders Månsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 
ledamöter + 9 ersättare. 

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

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande 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: 

15 JA-röster och 13 NEJ-röster. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att fastställa en ny organisation för vård- och 
omsorgsnämnden med 7 ledamöter och 4 ersättare och att återkalla 
uppdragen för samtliga nuvarande förtroendevalda i vård- och 
omsorgsnämnden i Bjuvs kommun från och med 1 oktober 2021.   

 

Reservation 

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

      

 
 

Beslutet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 130 Dnr 2021-00362  

Rättelse av verkställt beslut efter laglighetsprövning 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns behandlade den 27 februari 2020, § 
85, ett ärende med rubriken ”Försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders 
bestånd”. Beslutet överklagades genom laglighetsprövning. Någon inhibition 
(verkställighetsförbud) meddelades inte. Förvaltningsrätten i Malmö 
beslutade genom dom den 3 juni 2021 att upphäva fullmäktiges beslut. 
Skälet för upphävandet var att beslutet inte bedömdes ha kommit till på 
lagligt sätt eftersom kommunallagens regel om minoritetsåterremiss inte 
hade iakttagits. Förvaltningsrätten har meddelat att domen under juli månad 
har vunnit laga kraft. 
 
Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om 
beslutet redan har verkställts ska, enligt 13 kap. 15 § kommunallagen, det 
organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den 
utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska enligt samma 
bestämmelse meddelas utan oskäligt dröjsmål. 
 
Fullmäktiges beslut av den 27 februari handlade om huruvida en försäljning 
av delar av Bjuvsbostäders fastighetsbestånd skulle ske. Efter det beslutet 
har Bjuvsbostäders styrelse den 26 oktober 2020 beslutat att sälja ett antal 
namngivna fastigheter till Akka Egendom II AB under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner köpehandlingen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 10 december § 238 att godkänna att AB Bjuvsbostäder 
genomför försäljningen av de aktuella fastigheterna till Akka Egendom II AB 
eller med ett annat bolag inom samma koncern (dotterbolag). Försäljningen 
är därefter genomförd. Förvärvaren har tillträtt fastigheterna och är lagfaren 
ägare till fastigheterna. Mot bakgrund av att försäljningen är genomförd och 
kommunen saknar rådighet över fastigheterna bedömer kommunstyrelsens 
förvaltning att det inte är möjligt att rätta verkställigheten av fullmäktiges 
beslut.  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-08-20 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att rättelse 
enligt 13 kap. 15 § kommunallagen inte kan göras av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 27 februari 2020 § 85.   

 

Deltar inte i beslutet 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att rättelse enligt 13 kap. 15 § kommunallagen 
inte kan göras av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 27 februari 
2020 § 85.   
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-01, § 170 
Förvaltningsrätten: Beslut om överklagan av Bjuvs kommunfullmäktiges 
beslut § 85 om försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders bestånd 
 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) tilläggsyrkar Att ge Kommunfullmäktiges ordförande i 
uppdrag att anordna en obligatorisk utbildning för kommunens samtliga 
presidier i Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser med syfte och 
inriktning att liknande fel inte ska ske i framtiden. 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till 
Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9:35 – 9:40. 
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Yrkande 

Kalle Holm (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

Anne-Li Ullerholm (SD), Claes Osslen (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar 
bifall till Kalle Holms (SD) avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och 
Kalle Holms (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

NEJ = Anders Månssons (S) tilläggsyrkande 

JA = Kalle Holms (SD) avslagsyrkande 
 

 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rättelse enligt 13 
kap. 15 § kommunallagen inte kan göras av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 27 februari 2020 § 85.   
   
 

Reservation 

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

   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-09-15, § 115 
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Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar Att ge Kommunfullmäktiges ordförande i uppdrag 
att anordna en obligatorisk utbildning för kommunens samtliga presidier i 
Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser med syfte och inriktning att 
liknande fel inte ska ske i framtiden.   

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

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

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och Mikael 
Henryssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå Anders Månssons (S) yrkande. 

      

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = Anders Månssons (S) yrkande 

NEJ = Mikael Henryssons (SD) avslagsyrkande 
      

Omröstningsresultat 

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

13 JA-röster och 15 NEJ-röster. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att rättelse enligt 13 kap. 15 § kommunallagen 
inte kan göras av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 27 februari 
2020 § 85.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Kanslichef 
Diariet 
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§ 131 Dnr 2021-00364  

Redogörelse av uppdrag i 2019; Utredning av 
förutsättningarna för en gemensam organisation för 
drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade en rad uppdrag till kommunstyrelsen som alla innebar att 
styrelsen skulle återkomma med förslag som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna.   

Ett av uppdragen var att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder. Bolaget beslutade inledningsvis 
att inte medverka i utredningen och frågan har därför behandlats av 
kommunfullmäktige även den 26 september 2019.  

 

Bolaget har senare, efter försäljningen av delar av bostadsbeståndet,  
medverkat i utredningen.      

 

Utredningen är genomförd av förvaltningschefen för tekniska förvaltningen 
och VD för Bjuvsbostäder gemensamt och redovisas i ärendet. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade en rad uppdrag till kommunstyrelsen som alla innebar att 
styrelsen skulle återkomma med förslag som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019.  
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Ett av uppdragen var att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder.  

 

Utredningen är genomförd av förvaltningschefen för tekniska förvaltningen 
och VD för Bjuvsbostäder gemensamt och redovisas nedan.  

 

Första möte äger rum 18/2 2021 med nya VD:n AB Bjuvsbostäder 
Christofer Bernebring, förvaltningschefen Peter Bredin AB Bjuvsbostäder 
och nya förvaltningschefen för teknisk förvaltning Thorsten Olow Schnaars. 
Parterna fann omedelbart samsyn i att det borde finnas synergi- och 
effektiviseringsvinster i gemensam grönyteskötsel/vinterväghållning, och att 
det mest lämpliga i sådant fall vore att tekniska förvaltningen övertog 
skötseln av Bjuvsbostäders fastigheter mot bakgrund av att denna till 
huvuddelen sker i extern regi idag.   

 

Parterna kom även att diskutera andra möjliga samarbetsområden:   

 

Energiingenjör – Möjligheten för AB Bjuvsbostäder (ABBB) att köpa sådana 
tjänster av tekniska förvaltningen (TF). 

 

Projektledning – Möjligheten för ABBB att köpa sådana tjänster av tekniska 
förvaltningen (TF). 

 

Beredskap / jour – Gemensam beredskap och jour i en framtid. 

 

Parterna diskuterade även möjligheten till gemensam lokalvård, men kom till 
slutsats att det i dagsläget inte finns några stora samordningsvinster 
avseende denna del.  

 

Det genomfördes ett flertal arbetsmöten (12/3 2021, 25/3 2021, 15/4 2021, 
26/4 2021 och 4/5 2021) med flera berörda tjänstemän från tekniska  
förvaltningen samt VD och förvaltningschef från Bjuvsbostäder. 
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Slutsatser:  

Båda parter kan konstatera att arbetsmöten, diskussioner och den goda  
dialogen har varit mycket givande och konstruktiva. 

 

Tekniska förvaltningen skulle sannolikt kunna erbjuda Bjuvsbostäder en 
konkurrenskraftig prissättning och kvalitet avseende grönyteskötsel. 

 

Parterna kunde dock efter konsultation med juridisk expertis konstatera att 
ett samarbete ej var juridiskt möjligt enligt 3 kap. 17 § LOU beträffande 
grönyteskötsel/vinterväghållning. 

 

Alternativ med direktupphandling av grönyteskötsel/vinterväghållning verkar 
dock gångbart utifrån LOU, men enbart för kortare period, uppdelad på olika 
entreprenaddelar och utan förläningsklausuler. Båda parter är överens om 
att denna modell inte är tillräckligt stabil och långsiktig, och har därför inte 
valt att gå vidare med det upplägget. 

 

AB Bjuvsbostäder har mot bakgrund av slutsatserna i punkt 2 och 3 valt att 
gå ut med en ny extern upphandling avseende 
grönyteskötsel/vinterväghållning. 

 

Beträffande Projektledning så är båda parter överens om att påbörja ett 
samarbete med överenskomna villkor, vilket redan har inletts. 

 

Avseende beredskap/jour, så är det ett samarbete som parterna har för 
avsikt att diskutera vidare framöver. 

 

Båda parter anser att det är av intresse för kommunen och invånarna att 
fortsätta utreda möjligheten att bilda ett service- och driftsbolag och ett 
fastighetsbolag för alla kommunernas fastigheter med inriktning på en 
kommunkoncern som avser en ekonomisk helhet som bildas av kommunen 
(modersammanslutning) och ett eller flera juridiskt självständiga 
sammanslutningar (med Omsorg i Bjuv AB, AB Bjuvsbostäder och 
eventuellt ett nytt bolag som heter Service i Bjuv AB). 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-09-15, § 117 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 

 

 

 
Beslutet ska skickas till: 
Tekniska nämnden 
AB Bjuvsbostäder 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 132 Dnr 2021-00380  

Val av sju ledamöter och fyra ersättare till vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter: 
Anne-Li Ullerholm (SD) 
Namn inte klart (SD) 
Lisbeth Madsen (M) 
Zofia Svensson (M) 
Ulrika Thulin (S) 
Inga Bakken (S) 
Maria Berglund (KD) 

 

Ersättare: 
Namn inte klart (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
Christer Stedt (S) 
Camilla Sjöberg (C) 
 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter: 
Anne-Li Ullerholm (SD) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Lisbeth Madsen (M) 
Zofia Svensson (M) 
Ulrika Thulin (S) 
Inga Bakken (S) 
Maria Berglund (KD) 

 

Ersättare: 
Poul Erik Berntsen (SD) 
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Göran Palmkvist (M) 
Christer Stedt (S) 
Camilla Sjöberg (C)      

 
 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 133 Dnr 2021-00381  

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande till vård- och omsorgsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ordförande: 
Anne Li Ullerholm (SD) 

 

1:e vice ordförande: 
Lisbeth Madsen (M) 
 
 
2:e vice ordförande: 
Ulrika Thulin (S) 
      

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordförande: 
Anne Li Ullerholm (SD) 

 

1:e vice ordförande: 
Lisbeth Madsen (M) 
 
 
2:e vice ordförande: 
Ulrika Thulin (S) 
      

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 134 Dnr 2021-00399  

Avsägelse från Matthias Åkesson (M) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Matthias Åkesson (M) har 2021-09-17 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Som ny ersättare föreslås Adam Brorsson (M).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Matthias Åkesson (M) från det 
aktuella uppdraget samt att välja Adam Brorsson (M) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Matthias Åkesson (M) 
Adam Brorsson (M) 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 135 Dnr 2021-00379  

Avsägelse från Ted Nilsson (M) gällande uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen, ordförande i valnämnden och vice 
ordförande i AB Bjuvsbostäder samt nya val 

 

Sammanfattning  

Ted Nilsson (M) har 2021-09-06 inkommit med avsägelse från uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande 
i valnämnden och vice ordförande i AB Bjuvsbostäder. 

Följande nya val föreslås: 

Ledamot i kommunstyrelsen, Matthias Åkesson (M) 

Ordförande i valnämnden, Patric Fors (M) 

Vice ordförande i AB Bjuvsbostäder, Matthias Åkesson (M) 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ted Nilsson (M) från de aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande val: 

Ledamot i kommunstyrelsen, Matthias Åkesson (M) 

Ordförande i valnämnden, Patric Fors (M) 

Vice ordförande i AB Bjuvsbostäder, Matthias Åkesson (M) 

 

Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
AB Bjuvsbostäder 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 136 Dnr 2021-00402  

Avsägelse från Bertil Johansson (S) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Bertil Johansson (S) har 2021-09-21 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Som ny ersättare i byggnadsnämnden föreslås Sofia Hallqvist (S).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Bertil Johansson (S) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Sofia Hallqvist (S) som ny ersättare i 
byggnadsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Bertil Johansson (S) 
Sofia Hallqvist (S) 
Byggnadsnämnden 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 137 Dnr 2021-00400  

Val av ledamot i byggnadsnämnden (S) 

 

Sammanfattning  

Som ny ledamot i byggnadsnämnden föreslås Bertil Johansson (S).      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Bertil Johansson (S) som ny ersättare 
i byggnadsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Bertil Johansson (S) 
Byggnadsnämnden 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 138 Dnr 2021-00401  

Val av ersättare i tekniska nämnden (S) 

 

Sammanfattning  

Som ny ersättare i tekniska nämnden föreslås Niklas Svalö (S).      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Niklas Svalö (S) som ny ersättare i 
tekniska nämnden. 

 

 

Beslutet ska skickas till: 
Niklas Svalö (S) 
Tekniska nämnden 
Anna Larsson, HR 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 139 Dnr 2021-00009  

Anmälningar  

 

A)  KS 2021-00411 
Motion från Anders Månsson (S) angående e-postadresser till alla 
förtroendevalda 
 
B)                  KS 2021-00409 
Revisionen: Granskning av målstyrningen 
 
C)  KS 2021-00408 
Revisionen: Granskning av investeringsprocessen 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda 
och att överlämna motionen till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreteraren 
Diariet      

 
 

 


