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Tjänstgörande ersättare Niels Madsen (M) för Patric Fors (M) 
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Ersättare Zofia Svensson (M) 
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§ 188 Dnr 2020-00001  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför upprop och finner att det är 29 tjänstgörande 
ersättare närvarande.     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 29 tjänstgörande ersättare 
närvarande.      
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§ 189 Dnr 2020-00002  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Christel Hedlund (SD) och Kenneth 
Bolinder (S). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christel Hedlund (SD) och Kenneth 
Bolinder (S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 190 Dnr 2020-00003  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-09-17. 

Ordförande föreslår följande tillägg: 
Ärende 13: Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny 1:e vice 
ordförande 

Ärende 14: Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) från uppdraget som 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ordförande  

Ärende 15: Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) som ägarombud i AB Bjuvsbostäder  

Ärende 16: Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) angående "Bjuvs kommun - Sveriges 
bästa boendekommun 2030"  

Ärende 17: Fråga från Anders Månsson (S) till Jörgen Johnsson (M) som 
ansvarigt kommunalråd för bland annat näringslivet  

Ärende 18: Fråga från Anders Månsson (S) till Jörgen Johnsson (M) 
angående förtroende för kommunstyrelsens ordförande  

Ärende 19 C: Motion från Anders Månsson (S): angående bibliotek med 
tillhörande lokaler 

Ärende 19 D: Vård- och omsorgsnämnden § 98: ej verkställda beslut  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 191 Dnr 2020-00412  

Miljöpolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny Miljöpolicy för 
Bjuvs kommun. Förslaget till policy tar sin utgångspunkt i kommunens vision 
och har beretts på förvaltningen samt i kommunens ledningsgrupp. Att 
kommunen har en antagen miljöpolicy är ett absolut krav för att kommunen 
ska kunna miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Föreliggande förslag till 
miljöpolicy ska också ses som svar på den återremiss som  
kommunfullmäktige beslutade för ”förslag till miljöprogram och miljöpolicy” 
den 27 september 2018, § 79. 
 
Bakgrund 
2018 lade kommunstyrelsens förvaltning fram ett förslag till miljöprogram 
och policy till kommunfullmäktige. Programmet var ett resultat av projektet 
”Miljöresan” som i sin tur inleddes som en förlängning av kommunens 
visionsarbete. Genom formuleringen av vision 2030 uttalade kommunen en 
tydlig miljöambition kring hur kommunens verksamheter skulle utvecklas 
med nästa generation i fokus och miljöresan var en startpunkt för detta 
arbete. 
 
Efter återremissen inleddes ett arbete med att omformulera och förtydliga 
själva policyn så att den skulle bli mer övergripande. I slutet av 2018 lades 
därtill en motion i kommunfullmäktige som bifölls, och som innebar ett 
uppdrag att ISO-certifiera kommunens miljöarbete. Uppdraget förtydligades 
på nytt i den budget som beslutades i december 2019 och under våren 
2020 påbörjades ett arbete för att analysera kommunens 
nulägesförutsättningar och behov för att kunna påbörja en process med 
certifiering. Det första och mest grundläggande behovet som identifierats för 
att en certifiering ska vara möjlig är ”skall-kraven” i standarden på 
kommunens miljöpolicy. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att det 
inte är möjligt att gå vidare med certifieringsprocessen utan att först anta en 
miljöpolicy. 
 
 
Förslaget 
Policyn är utformad som ett uttalande kring kommunens miljöambitioner 
samt en beskrivning av de principer som ska leda kommunens miljöarbete 
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och har som syfte att vara ett förtydligande av kommunens vision och en 
ledstjärna för all kommunal verksamhet. Medvetenheten om kommunens 
miljöpolicy behöver vara hög. Dvs det kommer behöva kommuniceras ut 
mycket tydligt och konkret hur den ska påverka kommunens aktiviteter. Alla 
medarbetare kommer behöva förhålla sig till den i sitt dagliga arbete.  
 
Innehållet och formuleringen av policyn är anpassat för att leva upp till de 
formkrav som ställs i standarden ISO 14001:2015. I standarden finns ett 
antal ”Skall-krav” som i sin beskrivning av en policy är mycket konkreta: 
 
Kommunens högsta ledning ska upprätta, införa och underhålla en 
miljöpolicy som inom den definierade omfattningen av organisationens 
miljöledningssystem: 

a. är anpassad till organisationens syfte o förutsättningar, inklusive typ, 
omfattning o miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter o tjänster 

b. ger ett ramverk för att sätta miljömål 
c. innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av 

förorening o andra specifika åtaganden som är relevanta för 
organisationens förutsättningar 

d. innefattar ett åtagande att uppfylla bindande krav 
e. innefattar ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet 

för att uppnå bättre miljöprestanda 
 
Miljöpolicyn ska: 

• Upprätthållas som dokumenterad information 

• Kommuniceras inom organisationen 

• Vara tillgänglig för intressenter 
 
 
Miljöpolicy 
”Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling och tar ansvar för 
framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga 
konsekvenser. Vi tar ställning för miljön och strävar mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill 
erbjuda de som bor i, verkar i och besöker vår kommun en god livsmiljö 
med välbehållen natur, frisk luft, rent vatten, hållbar infrastruktur och 
fungerande ekosystem.”  
 
”Vi arbetar aktivt i vår organisation för att bli en klimatneutral verksamhet 
senast år 2030, göra det enkelt för våra medborgare att leva miljövänligt och 
för att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun.” 

 
”Principerna i vårt miljöarbete ska vara att: 

• Vi fungerar som pådrivare och gott exempel i arbetet för en hållbar 
utveckling.  
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• Vi är en självklar del av ett större sammanhang och arbetar aktivt för 
att uppfylla mål och riktlinjer inom miljöområdet från nationellt och 
regionalt håll. 
 

• Miljö- och klimathänsyn är en självklar del i kommunens alla beslut, 
för kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala 
bolag.  
 

• Vårt miljöarbete sker systematiskt med mål utifrån vår betydande 
miljöpåverkan och med ständiga förbättringar som utgångspunkt. 
 

• Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla våra 
verksamheter och utvecklar och förbättrar arbetet kontinuerligt. Alla 
kommunens anställda förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande 
och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet. 
 

• Vi uppfyller lagar och krav som berör kommunens verksamheter” 
 
 
 
Giltighet 
Policyn kommer att vara gällande till dess att den upphävs eller ersätts av 
en ny. 
   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 143 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljöpolicy 

för Bjuvs kommun och att den ska börja gälla 2020-10-01.  

   
  

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-09-09, § 107 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta miljöpolicy för Bjuvs kommun och att 

den ska börja gälla 2020-10-01.  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Planeringschef 

Diariet 
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§ 192 Dnr 2020-00403  

Försäljning av Flamman i Ekeby (Skromberga 1:36 och 
1:102) 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår Flamman i Ekeby. 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 (Flamman i Ekeby) med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 
kronor för båda fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

   

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutad 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland Flamman i Ekeby. 
Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheterna Skromberga 1:36 och 
1:102 med adress Allégatan 6 i Ekeby för 2 700 000 kronor för båda 
fastigheterna, med tillträdesdag 2020-12-31. Köpekontrakt har 
undertecknats av parterna under sommaren, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären innan 2020-10-01 
för att avtalet ska vara giltigt. 
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Då köparen även önskar nyttja befintlig lägenhet i fastigheten som idag är 
uthyrd, ska befintliga hyresgäster vara utflyttad innan tillträdesdagen. 
Tekniska förvaltningen har haft dialog med hyresgästerna som har bekräftat 
uppsägningen av hyresavtalet och att de söker ny bostad. Tekniska 
förvaltningen har kommit överens med köparen om att tillträdesdagen vid 
behov längst kan flyttas fram till och med 2021-03-15, för det fall befintliga 
hyresgäster behöver längre tid på sig än till årsskiftet att flytta från 
lägenheten.  

 

Affären innehåller även ett avtal om nyttjanderättsupplåtelse för Bjuvs 
kommun, för att anlägga, nyttja och underhålla vändplats för busshållplats 
inom Skromberga 1:36 under 50 års tid. 

 

På fastigheten har Bjuvs kommun idag moduler för HVB verksamheten som 
numera är avvecklad, samt två villavagnar. Modulerna är uppsagda och 
dialog pågår med leverantören om möjligheten att kunna demontera 
modulerna i förtid. Vad gäller villavagnarna har kommunen inget behov av 
dessa och ett separat avtal har tecknats med samma köpare som för 
fastigheterna. Priset för dessa är satt till 958 000 kr, vilket motsvarar 
restvärdet för villavagnarna vid årsskiftet vilket även bedöms vara 
marknadsmässigt pris. Försäljningen av villavagnarna är villkorat av att 
köparen blir ägare till fastigheterna Skromberga 1.36 och 1:104. 

 

Totalt sett innebär dessa affärer ingen resultatpåverkan för kommunen, då 
priserna i princip motsvarar bokförda värden, priset bedöms vara 
marknadsmässigt. Utifrån investeringsbehovet som föreligger i fastigheterna 
samt förstärkningen av kommunens likviditet med ca 3,5 mnkr föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheterna. 

 

  

Redaktionell ändring 
Beloppet 958 00 kr i texten ska vara 958 000 kr. 

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 146 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheterna Bjuv Skromberga 1:36 och 
Skromberga 1:102 mot en köpeskilling om 2 700 000 kronor. 

 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-09-09, § 108 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

Godkänna försäljningen av fastigheterna Bjuv Skromberga 1:36 och 
Skromberga 1:102 mot en köpeskilling om 2 700 000 kronor. 

   

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2020-00404  

Försäljning av fd kommunhuset i Ekeby (Bjuv Elestorp 
7:104) 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08, § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 
Däribland ingår fd kommunhuset i Ekeby. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen av fastigheten. 

   

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 § 95, inom ärendet 
förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader, bland 
annat att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter som 
inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov. 

 

2019-09-26 förtydligade kommunfullmäktige i ett svar till tekniska nämnden 
vilka fastigheter som är aktuella för avyttring, däribland ingår fd 
kommunhuset i Ekeby. Försäljningen skall godkännas av fullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med mäklare nått en 
överenskommelse om försäljning av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 (fd 
kommunhuset i Ekeby) med adress Storgatan 46 A-E för 9 600 000 kronor, 
med tillträdesdag 2020-10-01.  
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Köpekontrakt har undertecknats av parterna, villkorat av att 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun godkänner affären senast 2020-09-30 
för att avtalet ska vara giltigt. 

I fastigheten inryms kommunala verksamheter, familjecentral och förskola, 
och tekniska förvaltningen kommer teckna nödvändiga hyresavtal för dessa 
verksamheter. 

Resultatpåverkan på kommunens resultat kommer påverkas positivt med 
ungefär 8 mnkr och likviditeten med ca 9,5 mnkr. Dessutom behöver 
kommunen inte ta hänsyn till framtida investeringsbehov. Priset bedöms 
vara marknadsmässigt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten. 

 

  

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 147 
  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 mot en 
köpeskilling om 9 600 000 kronor. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-09-09, § 109  

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

Godkänna försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 mot en 
köpeskilling om 9 600 000 kronor. 

   

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 194 Dnr 2019-00367  

Initiativärende: Uppsiktsplikt AB Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 lämnade 
ledamoten Mikael Henrysson (SD) ett initiativärende som behandlade 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet konstaterade att 
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över AB Bjuvsbostäder och ska agera 
när de bedömer det finns missförhållanden.  

Mikael Henrysson framförde uppfattningen att presidiet i AB Bjuvsbostäders 
styrelse vägrat att följa ägardirektiven, vilket han bedömde vara ett tydligt 
missförhållande. Han yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att 
skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande i frågan 
om ägaren har förtroende för presidiet i AB Bjuvsbostäder.  

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, § 143, att remittera ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 6 november 2019, § 202, att föreslå kommunstyrelsen att 
avslå initiativärendet. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 
november 2019, § 179, att föreslå kommunfullmäktige att ta upp ärendet 
och låta ägaren avgöra om den fortfarande har förtroende för presidiet i AB 
Bjuvsbostäder. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 
november 2019, § 144, genom minoritetsåterremiss att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Efter kommunfullmäktiges beslut har händelseutvecklingen bl a innefattat ett 
majoritetsskifte samt har ledamöterna i AB Bjuvsbostäders dåvarande 
presidium lämnat styrelsen. Dessa ändrade förhållanden har påverkat 
aktualiteten av sakfrågan i initiativärendet.  

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 151 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 
   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-09-09, § 112 

 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) och Ulrika Thulin (S) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Urban Berglunds (KD) och Ulrika Thulins (S) avslagsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

./.      Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan:  
15 JA-röster 14 NEJ-röster  

 
      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslutas utan vidare åtgärder. 
   

Beslutet skickas till: 
Diariet 
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§ 195 Dnr 2020-00438  

Avsägelse från Kalle Holm (SD) som ersättare i 
byggnadsnämnden  

 

Sammanfattning  

Kalle Holm (SD) har 2020-09-15 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i byggnadsnämnden. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Kalle Holm (SD) från det aktuella 
uppdraget. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Kalle Holm (SD) 
Byggnadsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 196 Dnr 2020-00428  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) som ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden samt val av ledamot 
och ordförande 

 

Sammanfattning  

Pia Trollehjelm (SD) har 2020-09-10 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ledamot och ordförande i byggnadsnämnden. 

Som ny ledamot och ordförande i byggnadsnämnden föreslås Kalle Holm 
(SD). 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Pia Trollehjelm (SD) från de aktuella 
uppdragen,  

samt att välja Kalle Holm (SD) som ledamot och ordförande i 
byggnadsnämnden.      

 

Beslutet skickas till: 
Pia Trollehjelm (SD) 
Kalle Holm (SD) 
Byggnadsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 197 Dnr 2020-00439  

Val av ersättare (SD) i byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Som ersättare i byggnadsnämnden föreslås Pia Trollehjelm (SD).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Pia Trollehjelm (SD) som ersättare i 
byggnadsnämnden. 

 

Beslutet skickas till: 
Pia Trollehjelm (SD) 
Byggnadsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 198 Dnr 2020-00440  

Avsägelse från Patric Fors (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare   

 

Sammanfattning  

Patric Fors (M) har 2020-09-17 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i byggnadsnämnden. 

Som ny ersättare i byggnadsnämnden föreslås Mattias Åkesson (M). 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Patric Fors (M) från det aktuella 
uppdraget och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja Mattias Åkesson (M) som ersättare i byggnadsnämnden.      

 

Beslutet skickas till: 
Patric Fors (M) 
Mattias Åkesson (M) 
Byggnadsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 199 Dnr 2020-00441  

Avsägelse från Patric Fors (M) som 1:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige samt val av ny 1:e vice 
ordförande 

 

Sammanfattning  

Patric Fors (M) har 2020-09-17 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Som ny 1:e vice ordförande föreslås Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M). 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Patric Fors (M) från det aktuella 
uppdraget och lägga ett tack till protokollet, 

samt att välja Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige.      

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Patric Fors (M) 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 200 Dnr 2020-00443  

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) från uppdraget 
som 1:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny 1:e vice ordförande 

 

Sammanfattning  

Andrej Schönbäck (M) har 2020-09-22 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ny 1:e vice ordförande föreslås Pia Trollehjelm (SD). 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Andrej Schönbäck (M) från det 
aktuella uppdraget samt att välja Pia Trollehjelm (SD) som 1:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.      

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Andrej Schönbäck (M) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 201 Dnr 2020-00444  

Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) från uppdraget 
som ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt 
val av ny ordförande 

 

Sammanfattning  

Nathalie Svaneborn (SD) har 2020-09-22 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ny ordförande föreslås Andrej Schönbäck (M). 

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Natalie Svaneborn (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägga ett tack till protokollet, 

samt att välja Andrej Schönbäck (M) som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.     

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Andrej Schönbäck (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 202 Dnr 2020-00446  

Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) som ägarombud i 
AB Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) som ägarombud i AB Bjuvsbostäder. 

Mikael Henrysson (SD) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 203 Dnr 2020-00447  

Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) angående "Bjuvs 
kommun - Sveriges bästa boendekommun 2030" 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD) angående ”Bjuvs kommun – Sveriges 
bästa boendekommun 2030”. 

Mikael Henrysson (SD) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 204 Dnr 2020-00448  

Fråga från Anders Månsson (S) till Jörgen Johnsson 
(M) som ansvarigt kommunalråd för bland annat 
näringslivet 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Jörgen Johnsson (M) som 
ansvarigt kommunalråd för bland annat näringslivet. 

Jörgen Johnsson (M) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 205 Dnr 2020-00449  

Fråga från Anders Månsson (S) till Jörgen Johnsson 
(M) angående förtroende för kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Jörgen Johnsson (M) 
angående förtroende för kommunstyrelsens ordförande. 

Jörgen Johnsson (M) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 206 Dnr 2020-00004  

Anmälningar  

 

Sammanfattning  

A)                   KS 2020-00420 

Revisionen: Granskningsrapport ledning och styrning socialtjänst 

 

B)                   KS 2020-00329 

Barn- och utbildningsnämnden § 70: Svar till Kommunrevisionen angående 
granskning av elevfrånvaro 

 

C)                   KS 2020-00324 

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

D)                   KS 2020-00321 

Vård- och omsorgsnämnden § 98: Ej verkställda beslut  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda 
samt att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 


