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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 september 2021  
kl. 19:00 i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 30 september kl 16:00  

3.  Godkännande av dagordning 
 

4.  Ny organisation av vård- och omsorgsnämnden och återkallande av uppdrag för 
samtliga förtroendevalda i nämnden 
Dnr 2021-00347 

5.  Rättelse av verkställt beslut efter laglighetsprövning 
Dnr 2021-00362 

6.  Redogörelse av uppdrag i 2019; Utredning av förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder 
Dnr 2021-00364 

7.  Val av sju ledamöter och fyra ersättare till vård- och omsorgsnämnden 
Dnr 2021-00380 

8.  Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till vård- och 
omsorgsnämnden 
Dnr 2021-00381 

9.  Avsägelse från Matthias Åkesson (M) som ersättare i kommunstyrelsen samt val av ny 
ersättare 
Dnr 2021-00399 

10.  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 
Dnr 2021-00379 

11.  Avsägelse från Bertil Johansson (S) som ersättare i byggnadsnämnden samt val av ny 
ersättare 
KS 2021-00402 

12.  Val av ledamot i byggnadsnämnden (S) 
Dnr 2021-00400  

13.  Val av ersättare i tekniska nämnden (S) 
Dnr 2021-00401  
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Ärende 

14.  Eventuella anmälningar  
 

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

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

 

 

 

 

Sverigedemokraterna   2021-09-27 enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna 
 
Socialdemokratiska   2021-09-21 kl 18:30   
fullmäktigegruppen  enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

V-gruppen enligt separat kallelse från 
gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna,  enligt separat kallelse 
Liberalerna    från gruppledare 
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mailto:susan.elmlund@bjuv.se
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§ 115 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 
myndighetsutövningen, flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till det 
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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 
att det, utöver en ändring av antalet ledamöter, krävs ändringar avseende 
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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 
uppdragen för samtliga nuvarande förtroendevalda i vård- och 
omsorgsnämnden i Bjuvs kommun från och med 1 september 2021.   
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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.   

      

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. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Ny organisation av vård- och omsorgsnämnden och 
återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

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 
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 
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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 
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 
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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.   

   

Niklas Ögren 
TF kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 146 Dnr 2019-00342  

Remissvar initiativärende Uppdrag med anledning av 
budget 2019: Bolagisering av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads 
utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 8 maj behandlades 
frågan om åtgärder och utskottet beslutade att lämna i uppdrag till kommun-
direktören att utreda och lämna förslag som innebär att se över i vilka delar i 
verksamheterna, i tillämpliga delar, som kan bolagiseras och drivas i 
helägda kommunala bolag. 

Utredningen har genomförts, inledningsvis med en analys av samtliga verk-
samheters förutsättningar och utgångspunkten att en bolagisering ska 
minska verksamhetens kostnader, och därefter med inriktning på 
bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten i tillämplig delar. 
Bedömningen är att en bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten i 
tillämplig delar är den verksamhet som är minst komplex och mest lämplig 
att genomföra för att åstadkomma minskade kostnader i verksamheten, så 
som kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsens avsåg i beslut om 
Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021.          

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-09-20 
Vård- och omsorgsnämnden, 2019-10-10, § 104 (med bilagor) 
Kommunstyrelsen, 2019-11-09, § 142 (med bilagor) 
Utredning; Slutlig version, Bjuvs kommun förslag till bolagisering av social 
omsorgsverksamhet  
Ekonomiska effekter av bolagisering socialtjänst Bjuvs kommun 
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Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads 
utgång 2019 lämna förslag på åtgärder som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019. 

 

Förslagen på åtgärder behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 
den 10 april. På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april beslutade 
kommunfullmäktiges ordförande att ärendet skulle utgå och istället 
protokollförs som en anmälan.  

 

På kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 8 maj behandlades 
ärendet med frågan om åtgärder för att minska verksamhetens kostnader 
och utskottet beslutade att lämna i uppdrag till kommundirektören att utreda 
och lämna förslag som innebär att se över i vilka delar i verksamheterna, i 
tillämpliga delar, som kan bolagiseras och drivas i helägda kommunala 
bolag. 

 

Utredningen har genomförts, inledningsvis med en analys av samtliga 
verksamheters förutsättningar och utgångspunkten att en bolagisering ska 
minska verksamhetens kostnader, och därefter med inriktning på 
bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten i tillämplig delar. Som 
framgår av utredning är sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning 
undantagna momsskyldighet. För dessa verksamheter ska kommunen 
således inte debitera någon utgående moms på det pris eller den avgift som 
konsumenten betalar till kommunen. Bedömningen är att en bolagisering av 
vård- och omsorgsverksamheten i tillämplig delar är den verksamhet som är 
minst komplex och mest lämplig att genomföra för att åstadkomma 
minskade kostnader i verksamheten, så som kommunfullmäktiges uppdrag 
till kommunstyrelsens avsåg i beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 
2020-2021.        

 

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 11 september i år att 
sända utredningen på remiss till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och 
omsorgsnämnden har behandlat ärendet på sammanträde den 10 oktober 
och därefter översänt nämndens svar till kommunstyrelsen.  

 

Vård- och omsorgsnämnden bedömning är att en bolagisering av 
hemtjänstverksamheten, kommunen vårdboenden och LSS verksamhet är 
positivt ur verksamhetsstyrningsperspektiv såväl som ur ekonomiskt 
hänseende.      
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens 
förslag samt  

att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra bolagiseringen 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott förslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

Då förslaget enbart bygger på skatteplanering med återbetalning av moms 
motsätter vi oss syftet och motivet att detta förslag till bolagisering. 

Att verksamheten fortsättningsvis ska bedrivas i förvaltningsform och att 
man därmed avslår förslaget till att bedriva verksamheten i bolagsform. 

 

Yrkande 

Christer Landin (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Nils Nilsson (C), Mikael Henrysson (SD), Claes Osslén (SD) och Patric Fors 
(M) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag till beslut och 
förvaltningens förslag till beslut 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 bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens 
förslag samt  
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att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra bolagiseringen. 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-06, § 205 
  

Yrkande 

Urban Berglund (KD), Nils Nilsson (C), Patric Fors (M), Jörgen Johnsson 
(M), Mikael Henrysson (SD), Claes Osslén (SD), Christel Hedlund (SD), 
Lars Hein (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Christer Landin (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och ordförandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att enligt 
ordförandes förslag. 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras.  
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = ordförandes förslag 
 

Omröstningsresultat  

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 

9 JA-röster 4 NEJ-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens 
förslag samt  

att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra bolagiseringen. 
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Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S) och Kenneth 
Bolinder (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2019-11-20, § 181 

  

Yrkanden 

 Anders Månsson (S) yrkar följande: 
”att verksamheten fortsättningsvis ska bedrivas i förvaltningsform och att 
man därmed avslår förslaget till att bedriva verksamheten i bolagsform.” 
samt avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 
Stefan Svalö (S) yrkar bifall till Anders Månsson (S) yrkande och avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Henrysson (SD), Urban Berglund (KD), Nils Nilsson (C) och Jörgen 
Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders 
Månsson (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras.  
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = Anders Månsson (S) yrkade 
 
 

Omröstningsresultat  

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 

18 JA-röster 11 NEJ-röster 2 AVSTÅR 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i enlighet med utredningens 
förslag samt  

att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra bolagiseringen. 
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Reservation 

./.  Tjänstgörande ledamöter i (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget 
yrkande. 

   

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Diariet 
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§ 217 Dnr 2020-00332  

Flytt av kostenheten 

 

Sammanfattning  

Under våren 2020 har frågan om en eventuell flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen utretts. Utredningen 
föranledes av den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda 
bedömning är att det finns goda argument för att genomföra en sådan flytt 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar 
under vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 17 juni 2020 att skicka förslaget på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
Då ingen av dessa nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår nu kommunstyrelsens förvaltning att flytten ska 
genomföras och föreslår som en följd därav förändringar av vård- och 
omsorgsnämndens samt tekniska nämndens reglementen.  

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-10-02 
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-26 § 74 
Tekniska nämnden, 2020-08-20 § 63 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-08-20 § 79 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
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som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 

Förslaget att flytta kostenheten översändes därför i juni 2020 på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska 
nämnden. Av remissvaren framgår att ingen av dessa nämnder har något 
att erinra mot förslaget.  

Av svaren framgår utöver detta att:  

 barn- och utbildningsnämnden noterar behovet av en budgetmodell i 
kommunen som bidrar till en välfungerande köp- och säljmodell.  

 vård- och omsorgsnämnden ser ett värde i att alla serviceuppdrag 
samlas under en nämnd och att kostens uppdrag tydliggörs i 
förhållande till andra verksamheter.  

 tekniska nämnden vill ta del av risk och konsekvensanalysen som 
utförs av HR-avdelningen. 

Då ingen av tillfrågade nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kostenheten ska 
flyttas över till tekniska nämndens ansvarsområde. Som en följd av detta 
förslag föreslår kommunstyrelsens förvaltning förändrade lydelser i de 
berörda nämndernas reglementen.  

 

   Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden behöver inte förändras. 

 

   Vård- och omsorgsnämnden 

I reglemente för vård- och omsorgsnämnden föreslås följande strykas: 

 1 § 

”Livsmedelslag, LML, (2006:804).” 

 2 § 

”Svara för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, 
äldreomsorgen samt handikapp- och psykiatriomsorgens 
verksamheter i kommunen och fullgöra kommunens skyldigheter 
enligt Livsmedelslagen, LML, (2006:804).” 

 

   Tekniska nämnden 

I reglemente för teknisk nämnd föreslås följande läggas till (tillägg i fet stil): 

 1 § 
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”Tekniska nämnden har som uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och 
anläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar för drift och underhåll 
av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar, vägar, gator, fordon och grönområden. 
Nämnden ansvarar också för livsmedelsförsörjningen inom 
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret 
omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande 
livsmedelslagstiftning och även att fullgöra kommunens 
övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen.  

 4 § 

”Tekniska nämnden ska 

1. Förvalta kommunens fastigheter avseende drift- och 
underhållsverksamhet 

2. Bedriva kommunens lokalvårdsverksamhet 

3. Bedriva kommunens kostverksamhet.”  

(Notera att den tillagda punkten påverkar efterföljande numrering 
av resterande punkter.) 

 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-14, § 166 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

- 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. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-10-21, § 130 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

- 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. Förändringen ska träda i kraft 2021-01-01. 

- att godkänna föreslagna förändringar i 1-2 §§ i vård- och 
omsorgsnämndens reglemente respektive i 1 § och 4 § i tekniska 
nämndens reglemente. 

- att ge berörda nämnder i uppdrag att vid behov revidera och anpassa 
delegationsordningarna till den nya organisationen.  

   

 
 

 



Bolagsordning 

Omsorg i Bjuv AB 
Org nr 559254-4448 

 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Omsorg i Bjuv AB. 

 

§2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuv. 

 

§3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett helägt kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att bedriva 

äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill 

kompletterande verksamhet. 

Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag det får av sin ägare. 

§4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga 

principerna i kommunallagen och till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra 

kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området, erbjuda invånarna i Bjuvs 

kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget 

får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna 

samt med kommunallagen i övrigt. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

§6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§8 Styrelse 



Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 suppleanter. Suppleant kallas in om 

ordinarie ledamot har förhinder att närvara. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet 

röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden 

företräder. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 

det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken 

ledamoten är vald. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor får även ett 

registrerat revisionsbolag utses. 

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 

det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 

utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse, per post eller e-post, till bolagsstämman ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två 

veckor före bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara på bolagsstämma. Anmälan om 

deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på 

stämman ska ställas. 

§12 Ärenden på bolagsstämma 

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande till stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justerare 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 

8) Beslut om; 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall) 

11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice 



ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne (i förekommande fall) 

12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§14 Firmateckning 

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna 

dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 

firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§15 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig 

om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
 

§ 16  Offentlighetsprincipen 

 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 

handlingars offentlighet, enligt Offentlighet- och sekretesslagen. 

 

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på styrelsens ordförande eller enligt dennes 

bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning. 

 

§17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bjuvs kommun. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. 

 

 

 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 



 
 

Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 

 

1 Inledning 
 
Detta ägardirektiv avser Omsorg i Bjuv AB, (org nr 559254-4448), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för att därefter 
tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2020. 

Bjuvs kommuns (nedan kallat kommunen) vision visar att kommunen mot år 2030 
ska arbeta för att bli en attraktiv boendekommun. Målsättningen är att ska skapa en 
kommun som är trygg och samtidigt full med puls och aktivitet. En kommun där nästa 
generation sätts i fokus genom att tänka långsiktigt och klokt och där vi arbetar aktivt 
för ett jämlikt samhälle där människors olikheter tas tillvara. För att komma dit krävs 
att alla som arbetar inom kommunens verksamheter vågar tänka om och skapa nytt.  

 

 

 

1.1 Bolagets roll 

Bolaget har en viktig roll i förverkligandet av kommunens ovan angivna vision och ska 
bidra till att kommunens mål uppfylls. 

Bolaget ägs av Bjuvs kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska 
i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bo-
lagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Bolaget ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer och med en långsiktigt hållbar grund.  

2 Bolagets verksamhet 

Av bolagsordningen följer att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva äldre-
omsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 
och därtill kompletterande verksamhet. Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de 
uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare. 
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Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bola-
get får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kom-
petensen.  

Verksamheten i bolaget ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet 
för verksamheten, kommunalrättsliga principer samt vad som framgår av bolagsord-
ningen och detta ägardirektiv.   

3 Bolagets ändamål  

Av bolagsordningen följer att ändamålet med bolagets verksamhet är att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom 
området, erbjuda invånarna i Bjuvs kommun äldreomsorg, hemsjukvård samt stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsak åt invånarna i Bjuvs kommun enligt 
uppdrag från Bjuvs kommun. Bolaget får i den omfattning som följer av lag eller för-
ordning i begränsad omfattning erbjuda tjänster utanför kommunen. 

4 Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande betraktas: 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan fråga som 

kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet om huruvida kom-

munfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrel-

sen i kommunen. 

 

5 Samordning  

Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens 
verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i 
tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer.  

Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra kommunen som 
ägare i syfte att stärka kommunens identitet.  

Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett 
agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom ramen för bolagets 
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självständighet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika 
område. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom 
HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, 
IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkring-
ar och säkerhetsarbete med flera. För dessa tjänster ska bolaget årligen betala en 
serviceavgift.  

För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system 
utgår ersättning enligt särskilda avtal.  

Bolagets verksamhetslokaler ska upplåtas av kommunen. Bolaget ska inte äga eller 
förvalta fastigheter själv. 

Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom följande om-
råden: 

- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem  

- Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en 

marknadsmässig borgensavgift 

- Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel och datanät mot självkostnad  

- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommun-

ledningen kallar till  

- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga 

delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda  

- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster  

- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommu-

nens upphandling.  

6 Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller 
annan författning. 

7 Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska bolagets 
räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.  

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska fatta 
årliga beslut om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvän-
diga åtgärder. 
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7.1 Sekretess 

Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift till ägaren på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett och motivera beslutet med hänvisning till aktuellt lagrum. 

7.2 Ägardialog 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möten med 
företrädare för kommunen (ägardialog).  

7.3 Styrelsearbete och instruktion för VD 

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsord-
ning. Denna ska fastställas årligen.  

Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets styrelse 
efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och vård- och omsorgsnämndens 
presidium. 

Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av 
den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. 
Detta ska ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras vid behov. 

 

8 Bolagets policyer  

Bolagsstyrelsen ska anta kommunens alternativt utarbeta egna policyer och regler 
inom minst nedanstående områden. Dessa ska utformas med utgångspunkt från 
kommunens motsvarande dokument och harmoniera med dessa. 

- Personalpolitik  
- Upphandling  
- Intern kontroll  
- Kontroll av ekonomiska transaktioner  
- Miljö och hållbarhet 
- Jämställdhet och mångfald 
- Sekretess och informationssäkerhet 
- Hantering av allmänna handlingar  
- Brandskydd  
- Krishantering  
- Avgift för kopiering av handlingar  
- Representation och regler för gåvor  

9 Ekonomi och målsättning för bolagets verksamhet 

Kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden som beställare, ska ersätta bolaget 
för utförda uppdrag och tjänster enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, 
vårdinsats samt kvalitet på utförandet.  

Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolag och beställare samt 
innehålla incitament för båda parter att samverka för en effektiv verksamhet. 
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Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk pla-
nering och styrka.  

Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Kommunen 
som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till 
nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. 
För särskilt omfattande och/eller nydanande utvecklingsarbete kan direktuppdrag 
komma att ges till bolaget. 

Bolaget ska säkerställa att det finns en hög driftkompetens inom alla basverksamhet-
er för att säkerställa att invånarna alltid kan erbjudas vård, omsorg och stöd, även i 
de situationer där andra utförare inte klarar att uppfylla sina åtaganden på ett till-
fredsställande sätt. 

Kommunen kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl välja att ge bolaget direkt-
uppdrag. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. Särskild ersättning ska utgå 
vid anvisande av direktuppdrag. 

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att driva och 
utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs 
för driften av verksamheten.  

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. Satsning på ut-
veckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara 
att avkastningen återinvesteras i bolaget. 

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent. Soliditeten definieras som det justerade 
egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade egna kapitalet definie-
ras som det synliga egna kapitalet samt eget kapital andel av obeskattade reserver. 

Bolaget kan inte räkna med ägartillskott. 

Kommunen kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i 
ägardialoger. 
 

10 Rapportering och uppföljning av bolaget 

Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och lämna 
den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ ska kunna full-
göra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede som möjligt informera 
kommunen om viktigare händelser och förändringar samt risker som påverkar eller 
kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.  

Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:  

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Budget, affärsplan och finansieringsplan 

• Bolagets årsredovisning samt tertial- och delårsrapport 

• Revisionsberättelse granskningsrapport 

• Fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 §) och instruktion för verk-
ställande direktör (ABL 8 kap 3 §) 
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10.1 Budget, affärsplan och finansieringsplan 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för de 
närmaste tre räkenskapsåren.  

10.2 Årsredovisning och tertialrapporter 

Bolaget ska lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) 
om kommunal redovisning.  

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen enligt kom-
munens årshjul och tidplan. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kom-
munens vision, mål och bolagets syfte och uppdrag. Uttalandet ska vara så utformat 
att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

10.3 Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som 
utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande kommunicera sina iaktta-
gelser med kommunstyrelsen. 

 

11 Förvaltningsberättelse  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. l och l a§§ 
kommunallagen.  

12 Arbetsgivarorganisation 

För att säkerställa att de anställda har motsvarande anställningsvillkor som kommu-
nanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har 
likalydande kollektivavtal som SKR, detta underlättar också personalrörligheten mel-
lan kommun och bolag.  

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 
antaget av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 31 



 

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad 

som föreskrivs i kommunens reglemente för kommunstyrelsens 

och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer, 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter 

1 § 

Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande för att äldre och personer med 

funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Nämnden arbetar för att värna och respektera den 

enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella 

behov. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens 

handläggning och beslut inom äldreomsorg och omsorg om 

personer med funktionsvariation i enlighet med följande lagar: 

• Socialtjänstlagen gällande de delar som berör äldre samt 

personer med funktionsvariation över 18 år 

• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• Socialförsäkringsbalken gällande de delar som handlar om 

assistansersättning 

• Lag om bostadsanpassningsbidrag 

Nämnden ansvarar också för insatser enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 

Verkställighet av insatser genomförs av Omsorg i Bjuv AB, som är 

kommunens utförare av vård- och omsorgsnämndens beslut. 



 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering 

 
2 § 

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art 

att en samordning av kommunens totala resurser måste ske 

genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i 

enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta 

nämndens befogenheter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap, tills dess att återgång till normal 

beslutsordning sker. 

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet 

3 § 

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens 

verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och 

förbättringar och även verka för reformering av nämndens 

regelbestånd. 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under verksamhetsåret. 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 



 

 

Till uppgifterna för vård- och omsorgsnämnden hör vidare att: 

• ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar 

• avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens 

kompetensområde 

• noggrant följa utfallet av satsade medel 

• förfoga över en egen budget 

• samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter, 

föreningar 

 
Delegering från kommunfullmäktige 

 
4 § 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: 

• bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre personer i behov 

av omsorg och stöd samt till personer med 

funktionsvariation som är 18 år eller äldre. 

• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade - LSS och enligt 

Socialförsäkringsbalken 51 kap. om assistansersättning. 

• kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med 

Region Skåne. 



 

 

• kommunens uppgifter enligt lag om 

bostadsanpassningsbidrag. 

• handläggning och beslut om serviceinsatser enligt lagen 

om valfrihetssystem (LOV), samt ansvarar för 

godkännande av utförare, tillsyn och uppföljning av de 

utförare som ger insatser enligt LOV. 

 

Till vård och omsorgsnämnden är knutet två samrådsorgan, 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 

handikapprådet, (KHR) 
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§ 116 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. 

 

 

Yrkande 

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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-08-20 
Referens 

KS 2021-00362 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Rättelse av verkställt beslut efter laglighetsprövning 

 

Sammanfattning av ärendet 

 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 
  

 

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.   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-08-20 
 

KS 2021-00362 
Sida 

2(2) 
 

 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
AB Bjuvsbostäder 
Kanslichef 
Diariet 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 
 

DOM 
2021-06-03 
Meddelad i Malmö 

Mål nr 
2804-20 
 
 

 

Dok.Id 636734     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 4522 
203 20 Malmö 

Själbodgatan 8 040-35 35 00  
 

måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Anders Månsson 
  
MOTPART 
Bjuvs kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns beslut den 27 februari 2020, § 85 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
 
____________________ 
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BAKGRUND  

 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns behandlade den 27 februari 2020,  

§ 85, ett ärende med rubriken ”Försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders 

bestånd”. 

 
I ärendesammanfattningen angavs i huvudsak följande. Den 26 september 

2019 beslutade kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen återremittera 

ärendet om försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders bostadsbestånd. Skälet 

för minoritetsåterremissen var att AB Bjuvsbostäder ska beredas möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget. Bolagets styrelse beslutade att lämna svar 

med innebörden att en försäljning om 30 procent av fastighetsbeståndet, som 

föreslagits, innebär stora negativa konsekvenser bolaget och för de boende 

samt omöjliggör att bedriva förvaltningen i egen regi. Kommunstyrelsens 

förvaltning bedömning är att bolagets analys brister i flera avseenden, bl.a. 

beträffande konsekvenser för bolaget, men även för kommunen, samt inte 

beaktar de positiva konsekvenserna för bostadsmarknaden i Bjuv generellt. 

 

Efter att kommunfullmäktige med enkel majoritet beslutat att inte bifalla  

ett yrkande om återremiss beslutade fullmäktige att lämna i uppdrag till 

AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bostadsbeståndet för att 

möjliggöra en utdelning till ägaren. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

Anders Månsson överklagar beslutet och anför bl.a. följande.  

 

Socialdemokraterna yrkade på minoritetsåterremiss i ärendet. Detta avslogs 

av fullmäktiges ordförande med motiveringen att ärendet redan varit uppe 

och blivit återremitterat (2019-09-26, § 113). 
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Ärendet kan dock återremitteras som en minoritetsåterremiss, eftersom det i 

beslutet den 26 september 2019 står att "Kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen". 

  

Eftersom det inte förekom någon votering den 26 september 2019 är ärendet 

återremitterat som majoritetsåterremiss vilket innebär att möjligheten till en 

minoritetsåterremiss kvarstår.  

 

I propositionen 2008/09:21 anges följande: "Återremiss eller bordläggning 

ska beslutas på begäran av en minoritet även om ärendet tidigare har åter-

remitterats eller bordlagts på begäran av en majoritet” och vidare "Om en 

majoritet vill försäkra sig om att ett ärende inte ska kunna bli föremål för 

minoritetsåterremiss eller minoritetsbordläggning när det behandlas på 

nytt får man begära omröstning enligt 5 kap. 43 § och 44 § KL." 

 

Bjuvs kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

 
I protokollet över kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019, 

§ 113, framgår att ärendet var föremål för beslut om minoritetsåterremiss. 

Under rubriken ”Propositionsordningar” står följande: Ordförande ställer 

proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Månssons (S) yrkande, 

och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet genom 

minoritetsåterremiss. 

 

Eftersom kommunfullmäktiges ordförande fann att ärendet återremitterats 

genom minoritetsåterremiss såg fullmäktiges majoritet inte anledning att 

begära votering. Det var redan genom propositionsordningen klarlagt att 

det var fråga om en minoritetsåterremiss. Det krävs enkel majoritet för beslut 

om återremiss när ett ärende redan har återremitterats på en begäran av en 

minoritet. Ett ärende kan alltså inte återremitteras genom minoritetsåterremiss 

två gånger. Det överklagade beslutet är fattat i laga ordning. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser  

 
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. 

kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets lag-

lighet och inte dess lämplighet prövas, dels att prövningen endast omfattar 

om beslutet ska upphävas eller inte. Prövningen av om ett kommunalt beslut 

ska upphävas får enligt 7 § samma kapitel grundas endast på de omständigheter 

som klaganden har hänvisat till.  

 

I 13 kap. 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut 

ska upphävas, nämligen om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Enligt 5 kap. 50 § första stycket kommunallagen gäller följande. Ett ärende 

ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 

närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare 

bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. Av bestämmelsens 

andra stycke framgår att för bordläggning eller återremiss i fråga om val 

krävs enkel majoritet. 

 

Frågan i målet 

 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns har tidigare, den 26 september 2019, 

§ 113, fattat följande beslut enligt vad som har antecknats i protokollet: 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

 



  Sida 5 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
 

2804-20 

Avdelning 1  
 
Den avgörande frågan i målet är om ärendet avseende försäljning av delar av 

AB Bjuvsbostäders bostadsbestånd då har återremitterats på begäran av 

en minoritet av de närvarande ledamöterna (minst en tredjedel), en s.k. 

minoritetsåterremiss, eller om det är fullmäktiges majoritet som med enkel 

majoritet har beslutat återremittera ärendet.  

 

För det fall det är fråga om det senare alternativet har kommunfullmäktige   

vid behandlingen av det nu aktuella ärendet den 27 februari 2020 haft att 

återremittera ärendet om detta begärts av minst en tredjedel av de närvarande 

ledamöterna. Av protokollet över ärendets behandling framgår att så har 

skett (14 av 30 ledamöter röstade för att bifalla ett yrkande om återremiss). 

Fullmäktiges majoritet beslutade dock att bifalla ett yrkande om att ärendet 

ska avgöras idag (dvs. vid sammanträdet den 27 februari 2020). Frågan blir 

då om det överklagade beslutet om bostadsförsäljningen inte har kommit 

till på lagligt sätt. 

 

Beträffande den nu aktuella frågan anges i förarbeten till kommunallagens 

reglering i nuvarande utformning bl.a. följande. Det kan uppkomma frågor 

hur man ska avgöra om ett ärende återremitterats eller bordlagts av en  

majoritet eller av en minoritet inför den fortsatta behandlingen av ärendet. 

Huvudregeln i kommunallagen är att beslut avgörs med acklamation, vilket 

innebär att ärendet får anses avgjort enhälligt. Om en majoritet vill försäkra 

sig om att ett ärende inte ska kunna bli föremål för minoritetsåterremiss eller 

minoritetsbordläggning när det behandlas på nytt får man begära omröstning 

[…]. Därigenom klarläggs om ett beslut om återremiss eller bordläggning 

fattats av en majoritet eller av en minoritet av de närvarande ledamöterna. 

Det saknas därför skäl att särskilt reglera hur omröstning i dessa frågor ska 

ske. Det ligger således i majoritetens eget intresse att begära omröstning 

vid yrkande om återremiss och bordläggning för att på så sätt förhindra 

minoriteten att inkomma med nya yrkanden om återremiss eller bordläggning 

när ärendet behandlas på nytt. (Se prop. 2008/09:21 s. 87 f) 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 
Såvitt framgår av protokollet biföll kommunfullmäktige den 26 september 

2019, § 113, ett yrkande om återremiss med acklamation, inte genom en 

begärd omröstning. Det går därmed inte att utläsa hur stor del av ledamöterna 

det var som (initialt) ville åstadkomma en återremiss. Det har dock antecknats 

att ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet genom 

minoritetsåterremiss.  

 

Med hänsyn till karaktären hos förfarandet vid acklamationsbeslut kan enligt 

förvaltningsrätten anteckningen i protokollet om vad ordföranden har funnit 

inte tillmätas en avgörande betydelse. Om fullmäktige enhälligt (eller med 

stöd av enkel majoritet) beslutar att återremittera ett ärende är det i sådant 

fall fråga om ett beslut som har fattats av dess majoritet och som därmed 

inte kan avse en återremiss på begäran av en minoritet. Med andra ord kan 

fullmäktiges majoritet omöjligen besluta om en minoritetsåterremiss enligt 

5 kap. 50 § kommunallagen. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte är klarlagt att återremitteringen den 

26 september 2019 beslutades på annat sätt än i enlighet med fullmäktiges 

majoritets vilja. Därmed har det inte funnits hinder för en minoritet att 

framtvinga en ytterligare återremiss med stöd av den nämnda bestämmelsen 

när ärendet behandlades på nytt. Vidare står det klart att en minoritet bestående 

av mer än en tredjedel av närvarande ledamöter begärde återremittering 

vid den nya behandlingen i fullmäktige den 27 februari 2020 vid vilken 

omröstning genomfördes i återremissfrågan.  

 

Eftersom det nu aktuella ärendet inte tidigare, i vart fall inte i formellt 

hänseende, hade bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet 

skulle ärendet vid sammanträdet den 27 februari 2020 därför lagligen ha 

återremitterats med tillämpning av 5 kap. 50 § kommunallagen.  
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Av det sagda följer att Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns beslut den 

27 februari 2020, § 85, om försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders  

bostadsbestånd inte har kommit till på lagligt sätt eftersom kommunallagens 

regel om minoritetsåterremiss inte har iakttagits. Fullmäktiges majoritet 

har fattat beslutet den aktuella dagen utan hänsyn till en minoritets lagligen 

grundade begäran om och rätt att få till stånd en återremiss. Beslutet ska 

därför upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

 

Louise af Klint 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Jan-Inge Ahlfrid och  

Thomas Håkansson deltagit. 

 

Håkan Hall har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


  2021-06-28 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag 2021-09-15 
 
Tid 09:00 – 10:00 

 
§ 
116 
Ja 

 
§ 
116 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X         

Raymond Blixt (SD) 
 

         

Kalle Holm (SD) 
 

X         

Lars Hein (SD) 
 

         

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

X         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

         

Kenneth Bolinder (-) 
 

X         

Nathalie Svaneborn (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

X         

Pia Trollehjelm (SD)          

Ted Nilsson (M) 
 

         

Zofia Svensson (M) 
 

X         

Jörgen Johnsson (M) 
 

X         

Matthias Åkesson (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X        

Alf Nilsson (S) 
 

         

Christer Landin (S) 
 

 X        

Liselott Ljung (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

 X        

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Bo Blixt (S) 
 

 X        

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

 X        

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

 X        

Krister Bergsten (L) 
 

         

 

Summa 
7 6        
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§ 117 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. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson 2021-08-23 
 
 

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 
effektiviserings-vinster 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 såd-ana 
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. 

 

 

 

Slutsatser:  
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Båda parter kan konstatera att arbetsmöten, diskussioner och den goda dia-
logen 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 grönytesköt-
sel/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). 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen. 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (4) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-01, § 171 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Pålsson, kommundirektör  
susan.elmlund@bjuv.se 
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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 av 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.   

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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson 2021-08-23 

 

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.  

 

Ett av uppdragen var att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder.  
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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 
effektiviserings-vinster i gemensam grönyteskötsel/vinterväghållning, och att 
det mest lämpliga i sådant fall vore att tekniska förvaltningen övertog 
skötseln av Bjuvs-bostäders 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 såd-ana 
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. 

 

Slutsatser:  

Båda parter kan konstatera att arbetsmöten, diskussioner och den goda dia-
logen 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 
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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 grönytesköt-
sel/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 
fort-sätta 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). 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen.  

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
AB Bjuvsbostäder 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

Billesholm 2021-09-17         

             
 

Hej! 

 

Härmed avsäger jag mig min plats som ersättare i Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun. 

 

Tack för förtroendet under den tiden jag har fått möjligheten att representera våra invånare i 

Bjuvs kommun i detta uppdrag. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Matthias Åkesson  (M) 

 



Från: Ted Nilsson <kartgatan7@outlook.com> 
Skickat: den 6 september 2021 05:42 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse Ted Nilsson 
 
 
Hej 
 
Avsäger mig samtliga uppdrag inom Bjuvs Kommun 
 
1 Ersättare i Kommunfullmäktige 
2 ledamot Kommunstyrelsen 
3. Ordf i Valnämnden 
4. V.ordf Bjuvsbostäder 
 
Ted Nilsson 
 
Skickades från E-post för Windows 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


     Billesholm 210921 

 

 

 

Härmed avsäga mitt uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden.  

Mvh 

 

Bertil Johansson  
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