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§ 63 Dnr 2020-00146  

Motion från Ulrika Thulin (S): angående 
bostadsmarknaden 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (S) har 2020-02-11 inkommit med en motion angående 
bostadsmarknaden. Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2020-02-27,  
§ 96. 

I motionen yrkar Ulrika Thulin (S) följande: 

”Att kommunfullmäktige vid ett lämpligt tillfälle under våren 2020 visar 
dokumentären ”Push” för samtliga förtroendevalda i Bjuvs 
kommunfullmäktige.”  

Under Bjuvs filmdagar visades ”Push” i Billesholm och Ekeby den 8 februari. 
Visningarna hade fritt inträde och enligt uppgift var det totalt ca 10-15 
personer som såg dokumentären. 

En visning som annonseras (vilket kommunfullmäktiges sammanträden 
görs) kostar 2500 kr. Till detta ska läggas kostnaden för 
sammanträdesarvode eftersom sammanträdes förlängs med ca 1,5 timmar.  

Om samtliga ledamöter och ersättare närvarar (totalt 49 personer) så 
innebär det en merkostnad på 225,72 kr x 1,5 tim x 49 personer = 
16 590,42 kr. 

 

För de som är intresserade finns dokumentären ”Push” kostnadsfritt 
tillgänglig på SVT Play t om 14 juli 2020. 

 

Efter att motionen lämnas in har coved-19 gjort att förutsättningarna ändrats 
för möten; vilka som rekommenderas deltaga med tanke på riskgrupper 
samt allas gemensamma ansvar för att minska smittspridningen. 

Det är i nuläget direkt olämpligt att förlänga sammanträden för visning av 
den föreslagna dokumentären. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion, Ulrika Thulin (S), 2020-02-11 
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-06 
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta av motionen ska 
avslås.  

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta av motionen ska avslås.  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 67 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Alf Nilsson (S) och Kenneth Bolinder 
(S) yrkar bifall till motionen. 

Pia Trollehjelm (SD), Christel Hedlund (SD), Anne Li Ullerholm (SD), Lars 
Hein (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta av motionen ska avslås.  
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Svar på motion från Ulrika Thulin (S): angående 
bostadsmarknaden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2020-02-11 inkommit med en motion angående 
bostadsmarknaden. Motionen anmäldes i kommunfullmäktige 2020-02-27,  
§ 96. 

I motionen yrkar Ulrika Thulin (S) följande: 

”Att kommunfullmäktige vid ett lämpligt tillfälle under våren 2020 visar 
dokumentären ”Push” för samtliga förtroendevalda i Bjuvs 
kommunfullmäktige.”  

Under Bjuvs filmdagar visades ”Push” i Billesholm och Ekeby den 8 februari. 
Visningarna hade fritt inträde och enligt uppgift var det totalt ca 10-15 
personer som såg dokumentären. 

En visning som annonseras (vilket kommunfullmäktiges sammanträden 
görs) kostar 2500 kr. Till detta ska läggas kostnaden för 
sammanträdesarvode eftersom sammanträdes förlängs med ca 1,5 timmar.  

Om samtliga ledamöter och ersättare närvarar (totalt 49 personer) så 
innebär det en merkostnad på 225,72 kr x 1,5 tim x 49 personer = 
16 590,42 kr. 

 

För de som är intresserade finns dokumentären ”Push” kostnadsfritt 
tillgänglig på SVT Play t om 14 juli 2020. 

 

Efter att motionen lämnas in har coved-19 gjort att förutsättningarna ändrats 
för möten; vilka som rekommenderas deltaga med tanke på riskgrupper 
samt allas gemensamma ansvar för att minska smittspridningen. 

Det är i nuläget direkt olämpligt att förlänga sammanträden för visning av 
den föreslagna dokumentären. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion, Ulrika Thulin (S), 2020-02-11 
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-06 
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta av motionen ska 
avslås.  

 

 

Mikael Henrysson  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
  

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Thulin (S) 
Diariet 
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§ 44 Dnr 2020-00156  

Finanspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden genom upptagning av lån med upp till 150 mnkr, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy för Bjuvs kommun. Utöver kompletteringen som täcker in 
hanteringen av finansieringen av pensionsskulden, har även vissa 
justeringar gjorts av den gällande finanspolicyn.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 39 
  
 

Ärendet 

Den nu gällande finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige hösten 
2017. I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden och finansiera med upptagning av lån med upp till 150 
mnkr, beslutade kommunfullmäktige om avsteg från finanspolicyn för dessa 
lån samt beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy. För finansiering av pensionsskulden föreslås att dessa lån 
exkluderas i kommunens skuldportföljs beräkning, och medges en 
räntebindning mellan 3 och 7 år, vilket bedöms behövas för att medge 
bindningar av längre löptider, upp till 10 år, för delar av skulderna när så 
bedöms förmånligt. Lånen skall vara fullt amorterade senast inom 30 år från 
beslutet om inlösen. 

För övrig låneskuld föreslås en mindre detaljerad styrning av portföljen för 
ränte- och kapitalbindning, men i praktiken ligger snitträntebindningen i 
ungefär motsvarande intervall och en jämn fördelning av förfallostrukturen 
ska eftersträvas. 

I övrigt föreslås vissa mindre justeringar, som till exempel att 
kommunstyrelsen minst en gång varje mandatperiod ska göra en 
bedömning om behov finns att uppdatera policyn, ansvaret för kommunens 
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ekonomichef samt de kommunala bolagen relaterat till policyn förtydligas 
samt vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 

   
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
anta finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef 
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Finanspolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden genom upptagning av lån med upp till 150 mnkr, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy för Bjuvs kommun. Utöver kompletteringen som täcker in 
hanteringen av finansieringen av pensionsskulden, har även vissa 
justeringar gjorts av den gällande finanspolicyn.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-02-13 
Finanspolicy Bjuvs uppdaterad, 2020-02-03 
  

 

Ärendet 

Den nu gällande finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige hösten 
2017. I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden och finansiera med upptagning av lån med upp till 150 
mnkr, beslutade kommunfullmäktige om avsteg från finanspolicyn för dessa 
lån samt beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy. För finansiering av pensionsskulden föreslås att dessa lån 
exkluderas i kommunens skuldportföljs beräkning, och medges en 
räntebindning mellan 3 och 7 år, vilket bedöms behövas för att medge 
bindningar av längre löptider, upp till 10 år, för delar av skulderna när så 
bedöms förmånligt. Lånen skall vara fullt amorterade senast inom 30 år från 
beslutet om inlösen. 

För övrig låneskuld föreslås en mindre detaljerad styrning av portföljen för 
ränte- och kapitalbindning, men i praktiken ligger snitträntebindningen i 
ungefär motsvarande intervall och en jämn fördelning av förfallostrukturen 
ska eftersträvas. 

I övrigt föreslås vissa mindre justeringar, som till exempel att 
kommunstyrelsen minst en gång varje mandatperiod ska göra en 
bedömning om behov finns att uppdatera policyn, ansvaret för kommunens 
ekonomichef samt de kommunala bolagen relaterat till policyn förtydligas 
samt vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
AB Bjuvsbostäder 
Bjuvs Stadsnät AB 
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Antaget av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §Y 



1. Finanspolicyns syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 

skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.  

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy för 

respektive företag som harmonierar med principerna i denna policy. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kom-

munfullmäktige 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa mål för finansverksamheten 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten 

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

 

1.1 Giltighet och uppdatering 

 

Finanspolicyn gäller tills vidare. 

Kommunstyrelsen ansvarar vid behov för att ta fram förslag till uppdateringar och anpassa 

policyn till aktuella förhållanden inom Bjuvs kommun eller till utvecklingen på de finansiella 

marknaderna.  Kommunstyrelsen ska minst en gång varje mandatperiod göra en bedömning 

av om behov finns att uppdatera policyn. 

 

Vid behov kan kommunstyrelsen besluta om komplement eller undantag till Finanspolicyn 

om det inte bedöms vara av principiell betydelse. I sådant fall ska dessa komplement eller 

undantag gälla till ett fastställt slutdatum och som längst till nästa uppdatering av policyn. Ett 

sådant beslut skall anmälas till Kommunfullmäktige. 

 

2. Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

 Säkerställa att de finansiella riskerna hålls inom en acceptabel nivå 



3. Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektige kommunsty-

relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 

kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: 

 Eventuella revideringar av Finanspolicyn, inklusive bilagor, om sådan revidering 

föreslås av Kommunstyrelsen 

 Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår 

 

3.2 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen skall: 

 Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 

finanspolicy 

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 

kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 

 

3.2.1  Kommunens ekonomichef 

- Ansvara för att finansverksamheten bedrivs i enlighet med denna policy och 

riktlinjer angivna av kommunstyrelsen 

- Ansvara för att samordna kommunens och bolagens finansiella aktiviteter, 

riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.  

- Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och koncernens 

finansiella ställning till kommunstyrelsen 

- Godkänna limiter för koncerntoppkonto, checkkredit och kreditlöften inom 

kommunfullmäktiges beslutade ramar 

3.2.2 Kommunala bolagen 

- Ansvara för att finansverksamheten i bolaget harmonierar med principerna i denna 

policy 

- Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella ställning 

- Ansvara för att samordna bolagens finansiella aktiviteter, riskhantering och 

kontakt med och finansmarknadens aktörer i samordning med kommunen.  

 



4. Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank 

 Ej utnyttjade kreditlöften 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

4.1 Betalningsberedskap 

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en nettobetalningsberedskap 

om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel, inklusive kontokredit, som 

motsvarar en nettobetalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar. 

Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-

hålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låne-

skuld. 

4.2 Koncernkonto 

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall samord-

nas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på bolags-

stämma för respektive företag. 

4.3 Utlåning till kommunens företag 

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige 

beslutat. 

4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument (bi-

laga 1) och i godkända motparter (bilaga 2). Placerade medel skall kunna omvandlas till 

likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 

5. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om förändring av ramar för kontokrediter samt 

långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för 

det kommande budgetåret. 

Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommunstyrelsens ordförande, 

eller den hen sätter i sitt ställe. 

All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från flera långivare 

när marknadsläget möjliggör flera konkurrenskraftiga anbud gällande efterfrågade löptider 

och villkor.  

Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt. 

Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt bilaga 4.  



5.1 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

5.2 Riskhantering 

5.2.1 Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån 

när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att 

finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. 

 

För att minska finansieringsrisken ska kommunen eftersträva en spridning av förfall och 

finansieringskällor: 

- Andelen låneförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 procent av 

låneportföljen. 

- För övriga låneförfall ska en jämn förfalloprofil eftersträvas. 

- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.  

- Minst 3 långivare bör eftersträvas 

- Enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 

procent av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen 

5.2.2 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt omvänt 

risken att räntebinda alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta. Ränteexponeringen är 

förfalloprofilen och den genomsnittliga räntebindningen i befintlig upplåning och 

derivatportfölj. För att begränsa ränterisken gäller: 

 

- Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 % av låneportföljen. 

- Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2 till 4 år. 

- En jämn fördelning av ränteförfallostrukturen ska eftersträvas. 

5.2.3 Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 

utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 3 mkr. 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Kommunen och 

bolagen har normalt begränsade betalningsflöden i utländsk valuta. I de fall där kommunen 

eller bolagen ingår avtal/kontrakt/köp med betalflöde i utländskvaluta som överstiger ett 

värde motsvarande 2 miljoner svenska kronor per år ska kommunens/bolagets ekonomichef 

värdera risken och fatta beslut om eventuell valutasäkring av betalflödet. 
 

5.3 Derivat 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.  

Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- 

och utlåning eller betalningsflöden i utländsk valuta. 



All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 

prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 

Riskbedömning och konsekvensanalys ska alltid göras före affärsavslut.  

Maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år. Volymen utestående 

ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga lån. Minst 2 motparter bör eftersträvas.  

Bjuvs kommun tillämpar säkringsredovisning av räntederivat och säkringsdokumentation ska 

därför finnas upprättad och löpande uppdateras enligt gällande rutiner och krav. Om 

underliggande lån har en annan kapitalbindningstid än löptiden på räntederivatet måste 

kommunen kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av 

de underliggande lånen till minst samma löptid som räntederivatet. 

Godkända derivatinstrument (bilaga 5) med godkända motparter (bilaga 6) får användas i 

samband med upplåning. 

5.3 Finansiering av pensionsavsättning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiering av delar av pensionsskulden genom 

upplåning. Underlag för beräkning av resultateffekterna baseras på 5 års räntebindning. 

Lån för finansiering av pensionsskulden får tas upp omfattande totalt 150 mkr. Dessa lån 

exkluderas i beräkningen av 5.2.1 och 5.2.2 och följs upp mot följande riktlinjer:  

 Låneportföljen ska ha en räntebindning som genomsnittligt överensstämmer med 

basen för resultatberäkningen, 5 år. +/- 2 år. 

 Lånen ska amorteras minst i den takt som KPA beräknar gällande minskningen av det 

underliggande pensionsåtagandet som ligger till grund för finansieringen. Det innebär 

att lånen ska vara fullt amorterade senast inom 30 år från beslutet om inlösen. 

  

6. Rapportering 

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-

jande uppgifter:  

 Aktuell likviditetssituation 

 Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

 Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till beslutade nivåer 

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till beslutade nivåer 

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 



 
Bilaga 1 

 

Definitioner av finansiella risker 

Likviditetsrisk  
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. 

Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande 

utgifter för innevarande budgetår. 

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk 

Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller 

att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större 

del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.  

Ränterisk 

Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då 

räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.  Exponering för ränterisk uppstår om man 

har räntebärande skulder i portföljen.  

Valutakursrisk 

Risken uppstår bl. a. när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering för valutakursrisk uppstår bl. a. om man har 

kassaflöden, tillgångar eller skulder denominerade i annan valuta än SEK.  

Motpartsrisk 

Riken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 

Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor).  

Operativ risk 

Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller 

felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Operativa risker ska minskas genom en 

väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. 



Bilaga 2 

Godkända instrument, placeringar 
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

 

 Räntebärande värdepapper med maximal återstående löptid på 6 månader. 

 Bankinlåning  

 

 

 



Bilaga 3 

Godkända instrument, upplåning 
 

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: 

 

 Checkkredit 

 Reverslån 

 

 



Bilaga 4 

Godkända motparter placeringar 
 

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 

 

 Svenska staten 

 Kommuninvest 

 Svenska kommuner 

 Hel- eller delägda företag 

 Danske Bank 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 SBAB 

 Länsförsäkringar 

 

 



Bilaga 5 

Godkända motparter upplåning 
 

För upplåning är följande motparter godkända: 

 

 Kommuninvest 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 Nordiska Investeringsbanken 

 

 

 



Bilaga 6 

Godkända derivat 
 

Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. 

Alla derivat skall vara kopplade till underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i 

förväg, godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

 

 Ränteswap samt förtidsstartad ränteswap 

 Valutaswap 

 Valutatermin 

 

Kommunen/företaget har inte rätt att ställa ut optioner. 



Bilaga 7 

Godkända motparter derivat 
 

Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 

 

 Danske Bank 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 

För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande Derivat-avtal, som reglerar de övergripande 

avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten. 
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§ 39 Dnr 2020-00156  

Finanspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden genom upptagning av lån med upp till 150 mnkr, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy för Bjuvs kommun. Utöver kompletteringen som täcker in 
hanteringen av finansieringen av pensionsskulden, har även vissa 
justeringar gjorts av den gällande finanspolicyn.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-02-13 
Finanspolicy Bjuvs uppdaterad, 2020-02-03 
  

Ärendet 

Den nu gällande finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige hösten 
2017. I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden och finansiera med upptagning av lån med upp till 150 
mnkr, beslutade kommunfullmäktige om avsteg från finanspolicyn för dessa 
lån samt beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy. För finansiering av pensionsskulden föreslås att dessa lån 
exkluderas i kommunens skuldportföljs beräkning, och medges en 
räntebindning mellan 3 och 7 år, vilket bedöms behövas för att medge 
bindningar av längre löptider, upp till 10 år, för delar av skulderna när så 
bedöms förmånligt. Lånen skall vara fullt amorterade senast inom 30 år från 
beslutet om inlösen. 

För övrig låneskuld föreslås en mindre detaljerad styrning av portföljen för 
ränte- och kapitalbindning, men i praktiken ligger snitträntebindningen i 
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ungefär motsvarande intervall och en jämn fördelning av förfallostrukturen 
ska eftersträvas. 

I övrigt föreslås vissa mindre justeringar, som till exempel att 
kommunstyrelsen minst en gång varje mandatperiod ska göra en 
bedömning om behov finns att uppdatera policyn, ansvaret för kommunens 
ekonomichef samt de kommunala bolagen relaterat till policyn förtydligas 
samt vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 

   
 

 

 

 



 

 

 

FINANSPOLICY 

Bjuvs Kommun 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 202017-xx-xx, §Y 



1. Finanspolicyns syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 

skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.  

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy för 

respektive företag  som harmonierar med principerna i denna policy.enligt de ägardirektiv 

som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.  

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kom-

munfullmäktige 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

• Fastställa mål för finansverksamheten 

• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 

• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten 

• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

 

1.1 Giltighet och uppdatering 

 

Finanspolicyn gäller tills vidare. 

Kommunstyrelsen ansvarar vid behov för att ta fram förslag till uppdateringar och anpassa 

policyn till aktuella förhållanden inom Bjuvs kommun eller till utvecklingen på de finansiella 

marknaderna. Kommunstyrelsen ska  Kommunstyrelsen ska minst en gång varje 

mandatperiod göra en bedömning av om behov finns att uppdatera policyn.varje år göra en 

bedömning av om behov finns att uppdatera policyn. Policyn fastställs av 

kommunfullmäktige. 

 

Vid behov kan kommunstyrelsen besluta om komplement eller undantag till Finanspolicyn 

om det inte bedöms vara av principiell betydelse. I sådant fall ska dessa komplement eller 

undantag gälla till ett fastställt slutdatum och som längst till nästa uppdatering av policyn. Ett 

sådant beslut skall anmälas till Kommunfullmäktige. 

 

2. Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att: 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

• Säkerställa att de finansiella riskerna hålls inom en acceptabel nivå 



3. Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektige kommunsty-

relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 

kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: 

• Eventuella revideringar av Finanspolicyn, inklusive bilagor, om sådan revidering 

föreslås av efter förslag från Kommunstyrelsen. 

• Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår 

• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår 

• Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår 

•  

• Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande bud-

getår 

• Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande budgetår 

3.2 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen skall: 

• Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 

finanspolicy 

• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 

kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 

 

3.2.1  Ytterligare förslag på ansvarsfördelning:  

  

 Kommunens ekonomichef 

- Ansvara för att finansverksamheten bedrivs i enlighet med denna policy och 

riktlinjer angivna av kommunstyrelsen 

- Ansvara för att samordna kommunens och bolagens finansiella aktiviteter, 

riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.  

- Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och koncernens 

finansiella ställning till kommunstyrelsen 

- Godkänna limiter för koncerntoppkonto, checkkredit och kreditlöften inom 

kommunfullmäktiges beslutade ramar 

 3.2.2 Kommunala bolagen 

- Ansvara för att finansverksamheten i bolaget bedrivs harmonierar med principerna 

i denna policyi enlighet med denna policy 
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- Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella ställning 

- Ansvara för att samordna bolagens finansiella aktiviteter, riskhantering och 

kontakt med och finansmarknadens aktörer i samordning med kommunen.  

•  

4. Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

• Kassa och bank 

• Ej utnyttjade kreditlöften 

• Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

4.1 Betalningsberedskap 

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en nettobetalningsberedskap 

om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel, inklusive kontokredit, som 

motsvarar en nettobetalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar. 

Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-

hålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låne-

skuld. 

4.2 Koncernkonto 

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall samord-

nas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på bolags-

stämma för respektive företag. 

4.3 Utlåning till kommunens företag 

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige 

beslutat. 

4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument (bi-

laga 1) och i godkända motparter (bilaga 2). Placerade medel skall kunna omvandlas till 

likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 

5. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om förändring av ramar för kontokrediter samt 

långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för 

det kommande budgetåret. 

Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommunstyrelsens ordförande, 

eller den hen sätter i sitt ställe. 
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All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från flera långivare 

när marknadsläget möjliggör flera konkurrenskraftiga anbud gällande efterfrågade löptider 

och villkor. 

  

Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt. 

Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt bilaga 4.  

5.1 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

5.2 Riskhantering 

5.2.1 FRefinansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån 

när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att 

finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. 

 

För att minska finansieringsrisken ska kommunen eftersträva en spridning av förfall och 

finansieringskällor: 

 

- Andelen låneförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 procent% av 

låneportföljen. 

- För övriga låöneförfall ska en jämn förfalloprofil eftersträvas. 

- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.  

- Minst 3 långivare bör eftersträvas 

- Enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 

procent% av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen 

 

 

I syfte att begränsa refinansieringsrisken ska kommunen eftersträva att förfallostrukturen i 

låneportföljen sprids jämnt över tiden.  

Målsättningen med att hantera refinansieringsrisken är att säkra betalningsförmågan och 

undvika att refinansiering sker till en ovanligt hög kostnad. För att minska finansieringsrisken 

skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. 

 
 

Kapitalbindning < 1 år 1-3 år 4-5 år 6-10 år 

Maximalt 33 % 50 % 50 % 20 % 

Minimalt 0 % 0 % 0 % 0 % 
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5.2.2 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt omvänt 

risken att räntebinda alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta. Ränteexponeringen är 

förfalloprofilen och den genomsnittliga räntebindningen i befintlig upplåning och 

derivatportfölj. För att begränsa ränterisken gäller: 

 

- Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 % av låneportföljen. 

- Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2 till- 4 år. 

- En jämn fördelning av ränteförfallostrukturen ska eftersträvas. 

 

 

I syfte att hantera räntekostnaden och ränterisken bör kommunen kontinuerligt utvärdera 

befintlig skuldportfölj inklusive derivat mot aktuell räntekurva på marknaden. Kommunen bör 

söka den ränteprofil som anses lämplig med hänsyn till totalkostnad och gällande planering.  

Målsättningen med ränteriskhanteringen är att undvika att finansiering sker till en hög 

kostnad. För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över 

tid enligt nedanstående normportfölj. 

 

Normportfölj 

 

Löptid Neutral Min Max 

< 1 40 % 20 % 50 % 

1-3 30 % 10 % 50 % 

3-5 20 % 10 % 33 % 

5-10 10 % 0 % 25 %  

Snitträntebindning (år) 2,4 1,8 4,0 
 

   

 

5.2.3 Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 

utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 31 mkr. 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Kommunen och 

bolagen har normalt begränsade betalningsflöden i utländsk valuta. I de fall där kommunen 

eller bolagen ingår avtal/kontrakt/köp med betalflöde i utländskvaluta som överstiger ett 

värde motsvarande 2 miljoner svenska kronor per år ska kommunens/bolagets ekonomichef 

värdera risken och fatta beslut om eventuell valutasäkring av betalflödet. 

 

 

5.3 Derivat 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.  

Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- 

och utlåning eller betalningsflöden i utländsk valuta. 
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All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 

prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 

Riskbedömning och konsekvensanalys ska alltid göras före affärsavslut.  

Maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år. Volymen utestående 

ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga lån. Minst 2 motparter bör eftersträvas.  

Bjuvs kommun tillämpar säkringsredovisning av räntederivat och säkringsdokumentation ska 

därför finnas upprättad och löpande uppdateras enligt gällande rutiner och krav. Om 

underliggande lån har en annan kapitalbindningstid än löptiden på räntederivatet måste 

kommunen kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av 

de underliggande lånen till minst samma löptid som räntederivatet. 

Godkända derivatinstrument (bilaga 5) med godkända motparter (bilaga 6) får användas i 

samband med upplåning. under förutsättning att: 

• Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med löptiden 

på räntederivatet. 

• Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med ränte-

bindningsdagar på räntederivatet. 

• Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3 

månaders Stibor. 

5.3 Finansiering av pensionsavsättning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiering av delar av pensionsskulden genom 

upplåning. Underlag för beräkning av resultateffekterna baseras på 5 års räntebindning. 

premieutbetalning som baseras på 5 års räntebindning. Pensionsskulden minskas succesivt 

under XX år. 

Lån för finansiering av pensionsskulden får tas upp omfattande totalt 150 mkr. Dessa lån 

exkluderas i beräkningen av 5.2.1 och 5.2.2 och följs upp mot  I övrigt gäller följande 

riktlinjer:  

 50 mkr får inledningsvis tas upp som ett amorteringsfritt tillsvidare lån för att 

möjliggöra amortering inom X månader kopplat till försäljning av … 

• Låneportföljen ska ha en räntebindning som genomsnittligt överensstämmer med 

basen förr KPA’s resultatberäkningen, 5 år. +/- 20,5 år.r…. 

• Lånen ska amorteras minst i den takt som KPA beräknar gällande minskningen av det 

underliggande pensionsåtagandetsskulden som ligger till grund för finansieringen. Det 

innebär att lånen ska vara fullt amorterade senast inom 30 år från beslutet om inlösen. 
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6. Rapportering 

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-

jande uppgifter:  

• Aktuell likviditetssituation 

• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

• Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljenbeslutade nivåer 

• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till beslutade nivåernormportföljen 

• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

• Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
 

 

 



 
Bilaga 1 

 

Definitioner av finansiella risker 

Likviditetsrisk  
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. 

Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande 

utgifter för innevarande budgetår. 

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk 

Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller 

att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större 

del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.  

Ränterisk 

Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då 

räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.  Exponering för ränterisk uppstår om man 

har räntebärande skulder i portföljen.  

Valutakursrisk 

Risken uppstår bl. a. när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering för valutakursrisk uppstår bl. a. om man har 

kassaflöden, tillgångar eller skulder denominerade i annan valuta än SEK.  

Motpartsrisk 

Riken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 

Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor).  

Operativ risk 

Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller 

felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Operativa risker ska minskas genom en 

väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. 



Bilaga 2 

Godkända instrument placeringar 
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

 

• Räntebärande värdepapper med maximal återstående löptid på 6 månader. 

• Bankinlåning  

 

 

 

 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm



Bilaga 3 

Godkända instrument upplåning 
 

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: 

 

• Checkkredit 

• Reverslån 

 

 



Bilaga 4 

Godkända motparter placeringar 
 

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 

 

• Svenska staten 

• Kommuninvest 

• Svenska kommuner 

• Hel- eller delägda företag 

• Danske Bank 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

• SBAB 

• Länsförsäkringar 

 

 



Bilaga 5 

Godkända motparter upplåning 
 

För upplåning är följande motparter godkända: 

 

• Kommuninvest 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

• Nordiska Investeringsbanken 

 

 

 



Bilaga 6 

Godkända derivat 
 

Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. 

Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i 

förväg, godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

 

• Ränteswap samt förtidsstartad ränteswap 

• FRA (Forward Rate Agreement) 

• Räntetak 

• Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 

 

• Valutaswap 

• Valutatermin 

 

Kommunen/företaget har inte rätt att ställa ut optioner. 



Bilaga 7 

Godkända motparter derivat 
 

Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 

 

• Danske Bank 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

 

För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande DerivatISDA-avtal, som reglerar de över-

gripande avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten. 
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§ 42 Dnr 2020-00166  

Bildande av Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 

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

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

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

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

   
 

Beslutsunderlag 

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

 

Ärendet 

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

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

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

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

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

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

Allmänt om kommunala bolag 

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

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

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

 

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

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

 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, 

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

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

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

 

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

 

Bolagets syfte, inriktning och målsättning 

”Bolagsorganen”	i	en	kommunkoncern	

Bolagsstämma	

Styrelse	

VD	

Revisor	Styrelsefrågor	

Ägarfrågor	

Opera va	
frågor	

Fullmäk ge	

Kommunstyrelse	

Lekmanna-	
revisor	

Styrning	

Uppföljning	

Kontroll	

KL	

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

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

 

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

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

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

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. 
Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar 
möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot 
förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan 
åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav 

 

Kommunens insyn i bolaget 
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna 
beslutskategori hör t.ex.: 
 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (11) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

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

 
Styrelsen i bolaget 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Sammanfattning 

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

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

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

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

Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

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

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

 

Nils Nilsson (C) tilläggsyrkar följande i bolagsordningen: 

För att bolaget helt eller delvis eller aktier i bolaget ska få säljas ska detta 
godkännas av kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3). 
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Anders Månsson (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10:00 – 10:10. 

 

Propositionsordning 

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

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

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

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

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

Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 36 
  

Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

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

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

 

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

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:30. 

 

Förslag 

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

Ulrika Thulin (S) accepterar den förändrade formuleringen. 
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Propositionsordning 

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

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Reservation 

Ledamöterna från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef  
samuel.skold@bjuv.se 
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Bildande av Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

   

 

Beslutsunderlag 

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

 

Ärendet 

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

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

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

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

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

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

Allmänt om kommunala bolag 

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

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

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

Bolagsstämma	

Styrelse	

VD	

Revisor	Styrelsefrågor	

Ägarfrågor	

Opera va	
frågor	

Fullmäk ge	

Kommunstyrelse	

Lekmanna-	
revisor	

Styrning	

Uppföljning	

Kontroll	

KL	

ABL	”Ägarfrågor”	

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

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

 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, 

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

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

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

 

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

 

Bolagets syfte, inriktning och målsättning 

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

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- 
och likställighetsprinciperna samt med kommunallagen i övrigt. 
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Det är fortfarande Bjuvs kommun via vård- och omsorgsnämnden som är 
beställaren gentemot bolaget och därigenom är det fortfarande nämnden 
som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen 
till bolaget. Förhållandet kan likställas en beställar- och utförarverksamhet 
där nämnden är beställaren och det kommunala bolaget utföraren. 

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

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

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. 
Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar 
möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot 
förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan 
åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav 

 

Kommunens insyn i bolaget 
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna 
beslutskategori hör t.ex.: 
 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

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

 
Styrelsen i bolaget 

Bolagetsstyrelsens allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet 
att driva vissa verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att 
styrelsearbetet ska präglas av ansvaret för bolagets förvaltning och 
utveckling. Varje styrelseledamot har, juridiskt och formellt, ett personligt 
ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en ledamot i en politisk 
nämnd. Alla styrelseledamöter och suppleanter ska genom bolagets försorg 
få en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar. 
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Frågan om styrelsens storlek har diskuterats i styrgruppen och med 
kommunledningen. Utifrån diskussionen föreslår kommunledningskontoret 
att styrelsen i bolaget består av minst tre och högst fem ledamöter samt 
högst tre suppleanter.  

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

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

 

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

Det nyskapade bolaget kommer att uppfylla Teckal-undantaget. Kommunen 
och bolaget kan därför ingå avtal med varandra utan upphandling. 

 

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

Vid bolagisering av kommunal verksamhet är detta reglerat i EU-direktiv, 
LAS § 6 B Verksamhetsövergång samt MBL. Personalen måste erbjudas 
anställning i det nya bolaget. Det gäller för fast anställda och anställda för 
viss tid samt i vissa fall även timanställda. 
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För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor 
som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara medlem i 
arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har likalydande kollektivavtal 
som SKR, vilket innebär att de anställda vid övergången får likalydande 
anställningsvillkor. Detta underlättar också personalrörligheten mellan 
kommun och bolaget framöver.  

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

Sammanfattning 

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

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

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

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



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-02-19 
 

KS 2020-00166 
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Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Diariet 



Bolagsordning 

”Omsorg i Bjuv AB” 
org nr xxxxxx-xxxx 

 

 
§ 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. 

För att bolaget helt eller delvis eller aktier i bolaget ska få säljas ska detta godkännas av 

kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3). 

§18 Ändring av bolagsordning 

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

 

 

 

 

Antagen på bolagsstämma den datum månad 20xx-xx-xx, § xx 

 



 
 

Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 

 

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

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. 



    5 (6) 

     

 

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.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2020-00137  

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 27 februari, genom 
minoritetsåterremiss, att återremittera § 91 Förslag om inrättande av 
kommunalrådstjänst. Motiveringen till återremissen är att det är oklart i 
handlingen vilka arbetsuppgifter det nya kommunalrådet ska ha och att det 
klart ska framgå vilka arbetsuppgifter och uppdrag som detta nya 
kommunalrådsuppdrag gäller. 

 

Som framgår av underlaget i ärendet är avsikten med att inrätta ett 
kommunalråd att skapa så goda förutsättningar som möjligt till insyn i, och 
möjligheter att påverka, beredningsprocessen för partierna som ingår 
valteknisk samverkan. Det finns en uttalad avsikt att åstadkomma mer 
politiskt arbete i termer av fler politiska initiativ, fler ärenden, politiska projekt 
och processer än ett kommunalråd kan åstadkomma. Med att ”avlasta 
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag” som det 
uttrycks i ärendet avses således att åstadkomma mer, än mindre.   

 

Som framgår av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ingår ett särskilt 
ansvar för det nya kommunalrådet att samordna och företräda majoritetens 
politik samt värna och utveckla demokrati. 

 

Exempel på uppdrag inledningsvis är en översyn av den politiska 
organisationen samt utvecklingen av en reviderad näringslivsplan, med 
särskild betoning på ett nytt näringslivsråds utveckling.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-03-03  
Kommunfullmäktige, 2020-02-27, § 91 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (uppdaterad 2019-11-04) 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ordförandes förslag till beslut 

I likhet med mitt förslag till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 februari föreslår jag kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  

 

att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 

 

att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  

 

att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  

 

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar vi på:  

Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande 
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte 
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2020-03-11 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och 
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte. 

Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månsson (S) 
yrkande. 

Lisbeth Madsen (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes 
förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Anders Månssons 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse fo?r 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 40 
 

Jäv 

Jörgen Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar jag på:  

Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande 
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte 
arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och 
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte. 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till andra delen av yrkandet. 

Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Christer Landin 
(S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Patric Fors (M), Lisbeth Madsen (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå avslagsyrkandet. 

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

 

 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
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att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse fo?r 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 
   
 

Reservation 

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

Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
(avslagsyrkandet). 

./. Skriftlig reservation. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-03 
Referens 

KS 2020-00137 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Bjuvs kommun finns ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är 
kommunstyrelsens ordförande och ett halvtidsarvoderat oppositionsråd.   
 
Sverigedemokraterna och Moderaterna, som ingår valteknisk samverkan, 
föreslår att en ny kommunalrådstjänst inrättas. Avsikten är att skapa goda 
förutsättningar till insyn i, och möjligheter att påverka, beredningsprocessen 
för partierna som ingår valteknisk samverkan, samt avlasta 
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag. Det kan också 
uttryckas som ett ansvar att samordna och företräda majoritetens politik 
samt värna och utveckla demokrati. 
 
Den nya kommunalrådstjänsten ska omfatta en halvtidstjänst och innehas 
av företrädare för de styrande. Det nya kommunalrådet är även tänkt att 
vara ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.  
 
Den nya kommunalrådstjänsten föreslås finansieras med 15 procent av 
arvodet som utgår till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt och med resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.   
 
Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändring i reglementet för 
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och 
arbetsformer.  
 
Av reglementet framgår följande om kommunalråd;   
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
Reglementet föreslås ändras enligt följande:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett två 
kommunalråd och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om 
kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändringar i § 12 i reglerna 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Förändringen 
innebär följande:  
 
Månadsarvodet till ordförande i utskottet för arbete och tillväxt ändras från 
15 % till 0 %. Under rubriken övriga månadsarvoden tillförs uppdraget 
kommunalråd och att det arvoderas med 50 % av grundarvode för 
riksdagsledamot. Arvodet är inklusive jourersättning.  



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-02-03 
 

KS 2020-00137 
Sida 

2(2) 
 

 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (uppdaterad 2019-11-04) 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 mars 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för de styrande. 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
de styrandes politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 mars 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning.  

 
   

Mikael Henrysson 
Ordförande 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kansliavdelningen 
Diariet 



 Antagna av kommunfullmäktige 
 2014-06-12, § 54 
rev kommunstyrelsen 15-01-14, §§ 7-8 
rev kommunstyrelsen 15-02-11, § 37 
rev kommunfullmäktige 16-09-29, § 100 
rev kommunfullmäktige 16-12-15, § 149 

rev kommunfullmäktige 18-11-29, § 115 
rev kommunfullmäktige 18-12-13, § 126 
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§ 1  Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 § 
kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 9 kap 1 § kommunallagen. 
 
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns 
särskilda bestämmelser. 
 

§ 2  Ersättningsformer/ersättningarnas storlek 

 
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode, 
förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst/A-kassa. 
 
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av  
förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 14 § kommunallagen. 
 
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot  
(68 400 kr från 2019-11-01).  
 

§ 3  Månadsarvoden 

 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser.  
 

 

§ 4  Sammanträden 

 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 
som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen 
eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 
bestämmelser. 
 
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00. 
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§ 5  Sammanträdesarvoden 

 
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt 
timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av 
timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av  
timarvodet.  
Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som samman-
trädesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för denna 
tid förlorad arbetsförtjänst. 
 
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på 
närvaroförteckningen för sammanträdet. 
 

§ 6  Resekostnadsersättning 

 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet 
från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till 
sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 
 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med 
ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 

§ 7  Förrättning 

 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 
 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 
 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 
 

3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 
 

4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 
annan motpart till kommunen 

 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 
 

6. besiktning eller inspektion, 
 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
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8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
 

§ 8  Förrättningsersättning 

 
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma 
grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 
Förättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för en 
timma då första timmen ger dubbelt timarvode. 
 

§ 9 Handikappad förtroendevald 

 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning av handlingar och liknande. 
 
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje 
tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ. 
 

§ 10 Barntillsynskostnader 

 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 
fyller 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på 
dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma. 
 
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar 
till förtroendevald. 
 
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare. 

 

§ 11 Tolkning 

 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun- 
styrelsen. 
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§ 12 Månadsarvoden till ordförande i: 

 

  
Organisation ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar 

Fullmäktige 
 

10% 3% 4%  

 
Kommunstyrelsen 

 
110%* 

 
10% 
 

 
50%* 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 

Utskottet för arbete och 
tillväxt 

 
15%** 

 
3% 

 
- 

 
**inklusive jourersättning 

Tekniska nämnden  
18% 

 
3,5% 

 
6% 

 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 
**inklusive jourersättning 

Barn- och 
 utbildningsnämnden 

 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 
**inklusive jourersättning 

 
Byggnadsnämnden 

 
15% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 
10% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Revisionen 5% samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

se även  
Övriga månadarvode 

Överförmyndar- 
nämnden 

4% samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Valnämnden förrättnings- 
arvode 

samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Fullmäktiges val- 
beredning 

förrättnings- 
arvode 

samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 

 

Övriga månadsarvode: 
 

Ledamot kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

1%  

Ledamot i övriga styrelser/nämnders 
utskott 

0,5%  

Ledamot i revisionen 2,5%  
Naturvårdsombud 0,6%  
Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga 
månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot 
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kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders 
utskott: 
Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom 
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 
arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår 
ersättning): 
 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 
 
• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl. 
 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling 
 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl. 
 
• Utövande av delegationsbeslut 
 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 
 
• Uppvaktningar 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för 
ordförande: 
 
• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 
upprättas 

 
• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd 
 
• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande.   
 
• 2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

(oppositionsråd). 
 
• Kurser, seminarier och konferenser 
 
• Alla förrättningar utanför kommunen 

 
För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler 
som för kommunalråd och oppositionsråd för ersättning vid förrättningar. 



9 

 

§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs 
Stadsnät AB:s styrelse 
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt 
sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 
 
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, 
samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 
 
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 

§ 14 Borgerlig vigselförättare 

 
Borgerlig vigselförättare, (som utses av Länsstyrelsen),  får utföra vigslar i  

 Bjuvs  och andra kommuner. 
Vigselförättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förättad vigsel, har de fler 
vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel. 
 
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och 
förättningsarvoden samt bilersättning. 
Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av 
brudparet. 

 

§ 15 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

 

Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33%  av grundarvode för 
riksdagsledamot per timme. 
Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i 
grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej. 

 

§ 16 Ersättning för jourtjänstgöring 

 
Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den 
förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn.  
Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden eftersom jourersättningen 
ingår i deras månadsarvode. 
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§ 17 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 
Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad  
arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ: 
 
-  Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad 

arbetsförtjänst. 
 
-  Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor 

angående beräknad förlorad arbetsförtjänst.  
 
-  Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på 

grund av förtroendeuppdraget. 
 
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och 
utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgsnämnden - som fullgör 
uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
 

§ 18 Pensionsförmån 

 
Förtroendevald erhåller 4,5%  på utbetald ersättning för månadsarvode, 
sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid 
förrättning. 
Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, 
tjänstepenionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte 
pensionsgrundande. 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23. 

  

§ 19 Förlorad semesterförmån 

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad 
semesterförmån. 

 

§ 20 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser 

 
Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller 
ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid 
ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn 
erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet 
från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
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§ 21 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare 

 
Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid 
deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden. 

 

§ 22 Reseersättning vid gruppmöte 
 
1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i 

partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i 
fullmäktiges sammanträden. 

 

2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje 
fullmäktigesammanträde. 
 

3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över 
deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev 
medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de ersättnings-
berättigade deltagarna. 

 

 

§ 23 Arvode till kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande 
med uppdrag på minst 40% 

 
Kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande med uppdrag på minst 40% 
arvoderas enligt tabell i § 12. 
 
Kommunalråd/oppositionsråd: Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden 
utgår inte för kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer. 
Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och 
förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer. 
 
De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och 
tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på 
kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som tas i 
anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman. 
Reglerna ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer). 
 
Pensionreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda (OPF-KL) 
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§ 24 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
§ 2. Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 
bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. 
 
§ 3. Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 
 
Bjuvs kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 
ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska 
gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 
bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 
den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 
året. 
 



13 

 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 
 
§ 5. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 
uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 
 
§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 
 
§ 7. Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 
oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat 
sätt eller har förtroendevald i annat fall borde inse att utbetalningen var oriktig, ska 
det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
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Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 
 
§ 8. Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. 
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
§ 9. Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
 

§ 25 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun.  
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
 
§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 
 
§ 4. Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 
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Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 
eller kostnadsersättning. 
 
§ 5. Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 
med 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 
på hela den pensionsgrundande inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med 
stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 
utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt 
till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 
 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för 
kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 
förändringen av inkomstbasbeloppet. 
 
§ 6. Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 
respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 
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Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 
 
§ 7. Information 
Bjuvs kommun ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
§ 8. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, 
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 
pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde 
och pensionsmyndigheten. 
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 
 
§ 9. Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan 
detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
 
§ 10. Sjukpension 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd 
av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 
 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 
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Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 
§ 11. Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 
betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 
förtroendevalds dödsfall. 
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 
 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar. 
 
§ 12. Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 
och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 
 
§ 13. Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Bjuvs kommun. 
 
§ 14. Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 
 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 
bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
 
§ 15. Uppgiftsskyldighet m.m. 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 
och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 
skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 
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inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än 
sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

§ 26 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18) 
 
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas 
av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
§ 2. Rätt till familjeskydd 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 
§ 3. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 
avlider: 
 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 
 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 
 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 
 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
 
§ 4. Familjeskydd till efterlevande vuxen 
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 
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§ 5. Familjeskydd till efterlevande vuxen 
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, 
har rätt till förmån i fem års tid. 
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 6. Familjeskydd till efterlevande barn 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 
rätt till barnpension enligt SFB. 
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och 
fostran i adoptionssyfte. 
 
§ 7. Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma 
år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 
barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 
förändringen av prisbasbeloppet. 
  
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 
till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 
utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 8. Utbetalning av förmåner 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 
tre månader efter det att Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för 
utbetalningen.  
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Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 
omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 
enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
 
När anmälan inkommit, anses Bjuvs kommun ha fått kännedom om dödsfallet. 
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 
och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 
försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 
utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 
utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 
efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 
första stycket FAL. 

 

§ 27 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda  
 

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala 
huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med 
den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han 
utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan 
verksamhet. 
 
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom 
polisutredning) har samband med det politiska uppdraget. 
 
I TFA-KL ingår följande moment: 
 
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt 
kostnader i samband med skadan. 
 
 
Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångs-
belopp. 
 
Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader. 
 
Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till 
efterlevande. 
 



21 

 

Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer 
godkända av SAF, LO och PTK. 
 
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär. 
 

§ 28 Gratifikationsregler 
 

1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs  
kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en  
gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid 
för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur. 

 
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För 

gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 
 

 3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande 
text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 

 
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall frångå 

kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd. 
 
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan 

personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas. 
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§ 29 PRAKTISKA ANVISNINGAR  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande:  
 
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad 
tjänstepension  
ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 februari.     
 
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad 
ersättning på grund av uppdraget. 
 
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska 
utgå. 
 
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning.  
 
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till 
löneavdelningen. 

 

Utbetalning 
 
Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens 
ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad.  
 

Skatteuppgifter 
 
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag, 
kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på 
skatteavdrag. 

 
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in 
uppgiften görs skatteavdrag med 30 %. 
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§ 91 Dnr 2020-00137  

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

 

Sammanfattning  

I Bjuvs kommun finns ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är 
kommunstyrelsens ordförande och ett halvtidsarvoderat oppositionsråd.   
 
Sverigedemokraterna och Moderaterna, som ingår valteknisk samverkan, 
föreslår att en ny kommunalrådstjänst inrättas. Avsikten är att skapa goda 
förutsättningar till insyn i, och möjligheter att påverka, beredningsprocessen 
för partierna som ingår valteknisk samverkan, samt avlasta 
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag. Det kan också 
uttryckas som ett ansvar att samordna och företräda majoritetens politik 
samt värna och utveckla demokrati. 
 
Den nya kommunalrådstjänsten ska omfatta en halvtidstjänst och innehas 
av företrädare för de styrande. Det nya kommunalrådet är även tänkt att 
vara ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.  
 
Den nya kommunalrådstjänsten föreslås finansieras med 15 procent av 
arvodet som utgår till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt och med resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.   
 
Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändring i reglementet för 
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och 
arbetsformer.  
 
Av reglementet framgår följande om kommunalråd;   
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
Reglementet föreslås ändras enligt följande:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett två 
kommunalråd och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om 
kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
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Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändringar i § 12 i reglerna 
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Förändringen 
innebär följande:  
 
Månadsarvodet till ordförande i utskottet för arbete och tillväxt ändras från 
15 % till 0 %. Under rubriken övriga månadsarvoden tillförs uppdraget 
kommunalråd och att det arvoderas med 50 % av grundarvode för 
riksdagsledamot. Arvodet är inklusive jourersättning.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (uppdaterad 2019-11-04) 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 mars 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för de styrande. 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
de styrandes politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 mars 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning.  
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Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 mars 2020.  
 
att tjänsten ska innehas av företrädare för de styrande. 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
de styrandes politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 mars 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning.  
 

Reservation 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 27 
 

Jäv 

Jörgen Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen  

yrkar vi på: att en utökning med nytt kommunalråd på 35% tas av 
nuvarande kommunstyrelse ordförandes 110% arvodering. På detta sätt 
ökas inte arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år 
och förhållande mellan majoritet/minoritet förändras inte. 

Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Kenneth Bolinder (S) och Christer Landin 
(S) yrkar bifall till Anders Månsson (S) yrkande. 

Patric Fors (M) och Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Votering  
Votering begärs och ska genomföras.  
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Omröstningsresultat  
   Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

7 JA-röster 6 NEJ-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 mars 2020.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(6) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
att tjänsten ska innehas av företrädare för de styrande. 
 
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
de styrandes politik samt värna och utveckla demokratin.  
 
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 mars 
2020 ha följande lydelse:  
 
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning.  
 
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Kenneth 
Bolinder (S), Nils Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig 
skriftligen till förmån för eget yrkande. 
 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-02-19, § 26 

 

Jäv 

Jörgen Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar avslag. 

Ulrika Thulin (S), Stefan Svalö (S), Urban Berglund (KD),Nils Nilsson (C) 
och Leif Johansson (V) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(6) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen 
Med anledning av att det är oklart i handlingen vilka arbetsuppgifter det nya 
kommunalrådet ska ha. 
Det ska klart framgå i handlingen vilka arbetsuppgifter och uppdrag som 
detta nya kommunalråds uppdrag gäller. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Anders 
Månssons (S) yrkande om återremiss, och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Anders Månssons (S) yrkande 
om återremiss. 
 

Omröstningsresultat 

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

16 JA-röster och 14 NEJ-röster 

Omröstningsresultatet innebär att ärendet ska återremitteras som 
minoritetsåterremiss. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 
 

   

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Christer Pålsson, kommundirektör  
christer.palsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-03 
Referens 

KS 2020-00137 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 27 februari, genom 
minoritetsåterremiss, att återremittera § 91 Förslag om inrättande av 
kommunalrådstjänst. Motiveringen till återremissen är att det är oklart i 
handlingen vilka arbetsuppgifter det nya kommunalrådet ska ha och att det 
klart ska framgå vilka arbetsuppgifter och uppdrag som detta nya 
kommunalrådsuppdrag gäller. 

 

Som framgår av underlaget i ärendet är avsikten med att inrätta ett 
kommunalråd att skapa så goda förutsättningar som möjligt till insyn i, och 
möjligheter att påverka, beredningsprocessen för partierna som ingår 
valteknisk samverkan. Det finns en uttalad avsikt att åstadkomma mer 
politiskt arbete i termer av fler politiska initiativ, fler ärenden, politiska projekt 
och processer än ett kommunalråd kan åstadkomma. Med att ”avlasta 
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag” som det 
uttrycks i ärendet avses således att åstadkomma mer, än mindre.   

 

Som framgår av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ingår ett särskilt 
ansvar för det nya kommunalrådet att samordna och företräda majoritetens 
politik samt värna och utveckla demokrati. 

 

Exempel på uppdrag inledningsvis är en översyn av den politiska 
organisationen samt utvecklingen av en reviderad näringslivsplan, med 
särskild betoning på ett nytt näringslivsråds utveckling.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-03-03  
Kommunfullmäktige, 2020-02-27, § 91 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (uppdaterad 2019-11-04) 

 

 

Ordförandes förslag till beslut 

I likhet med mitt förslag till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 februari föreslår jag kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta  

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-03-03 
 

KS 2020-00137 
Sida 

2(2) 
 

 

att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent 
inrättas från och med den 1 april 2020.  

 

att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 

 

att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för 
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda 
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.  

 

att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår 
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med 
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

 

att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april 
2020 ha följande lydelse:  

 

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd 
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs 
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för 
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga 
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med 
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive 
jourersättning. 

   

Mikael Henrysson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kansliavdelningen 
Diariet 



BJUVS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Sammanträdesdag 2020-02-27 
  Kl 19.00 – 22.00 

Justerandes sign 

 

Justerandes sign Justerandes sign   

 

 

 

 

 Kommunfullmäktige  När- 
 varo 

Voteringar 

 2018-10-15 - 2022-10-14 § 84 § 85:1 § 85:2 § 91 
Revisionsdatum 2020-01-30 
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Pia Trollehjelm   (SD)              *)   X X   X   X   X   

Mikael Henrysson   (SD)   X X   X   X   X   

Christel Hedlund   (SD)   X X   X   X   X   

Jim Gustavsson   (SD)   X X   X   X   X   

Lise-Lott Johansson   (SD)                

Benny Trollehjelm   (SD)   X X   X   X   X   

Gert Liljenborg   (SD)   X X   X   X   X   

Lars Hein   (SD)   X X   X   X   X   

Anne Li Ullerholm   (SD)   X X   X   X   X   

Börje Sjöstrand   (SD)   X X   X   X   X   

Heidi Karlsson   (SD)                

    Roger Pettersson   (SD) Tjg  X X   X   X   X   

                

Lisbeth Madsen   (M)   X X   X   X   X   

Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson   (M) 

               

Jörgen Johnsson   (M)   X X   X   X      

Patric Fors   (M)                

Andrej Schönbäck   (M)   X X   X   X   X   

    Niels Madsen   (M) Tjg  X X   X   X   X   

    Zofia Svensson   (M) Tjg  X X   X   X   X   

    Göran Palmkvist   (M) Tjg § 91 X           X   



BJUVS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Sammanträdesdag 2020-02-27 
  Kl 19.00 – 22.00 

Justerandes sign 

 

Justerandes sign Justerandes sign   

 

 

Kommunfullmäktige  När- 
 varo 

Voteringar 

 2018-10-15 - 2022-10-14 § 84 § 85:1 § 85:2 § 91 

Revisionsdatum 2018-12-13 
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Sven-Ingvar Blixt   (L)   X X   X   X   X   

    Krister Bergsten   (L)  X              

    Fredrik Andersson   (L)  X              

                

Martin Fridehjelm   (S)   X  X   X   X   X  

Ulrika Thulin   (S)   X  X   X   X   X  

Anders Månsson   (S)   X  X   X   X   X  

Terhi Laine   (S)   X  X   X   X   X  

Niklas Svalö   (S)   X  X   X   X   X  

Irena Alm   (S)   X  X   X   X   X  

Kenneth Bolinder   (S)   X  X   X   X   X  

Inga Bakken   (S)   X  X   X   X   X  

Christer Landin   (S)   X  X   X   X   X  

Stefan Svalö   (S)   X  X   X   X   X  

Bert Roos   (S)                

    Liselott Ljung   (S) Tjg  X  X   X   X   X  

    Walter Steffert    (S)                

    Denise Berendji   (S)  X              

    Peter Persson   (S)                

    Gull-Brittt Gren   (S)  X              

    Lars Karlsson   (S)  X              

                

Leif Johansson   (V)   X  X   X   X   X  

    Emil Lord   (V)                 

    Eva Roos Johansson   (V)  X              



BJUVS KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Sammanträdesdag 2020-02-27 
  Kl 19.00 – 22.00 

Justerandes sign 

 

Justerandes sign Justerandes sign   

 

 

 

 

Kommunfullmäktige  När- 
 varo 

Voteringar 

 2018-10-15 - 2022-10-14 § 84 § 85:1 § 85:2 § § 91 

Revisionsdatum                          2018-12-13 

 
 Namn 
 
 *) uppropas sist 
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Namn Anm   J N A J N A J N A J N A 

Nils Nilsson   (C)   X  X   X   X   X  

    Krister Nilsson   (C)  X              

    Kerstin Persson   (C)  X              

                

Urban Berglund  (KD)   X  X   X   X   X  

    Maria Berglund   (KD)     X              

    Jonas Lindqvist   (KD)  X              

Antal    30 16 14  16 14  16 14  16 14  



 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för kommunstyrelsens och 

nämndernas gemensamma 

bestämmelser och arbetsformer 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dokumenttyp Reglemente Revideringsintervall Vid behov  
Version 1 Giltigt från och med 2020-02-01 
Dokumentägare Kanslichef Beslutat/antaget datum 2019-12-12 
Dokumentansvarig Kommunsekreterare Beslutat/antaget av 2019-12-12 

Kommunfullmäktige 
Gäller för Nämnder och 

kommunstyrelsen 
  

 



 

 

 

Styrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser  

 

Uppdrag och verksamhet  

1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden 

följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 

styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 

följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

Organisation inom verksamhetsområdet  

2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten.  

 

Personalansvar  

3 § Styrelsen/nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar 

med undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och 

nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dessa frågor hanteras 

av styrelsen i enlighet med vad som anges i styrelsens reglemente.  

 

Personuppgifter  

4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 

kommunen, enligt vad som har angivits i kommunens/nämndens registerförteckning 

enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig 

för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige. Styrelsen/nämnden ska 

utse dataskyddsombud.  

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige  

5 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

  



 

 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

- i reglemente,  

- genom finansbemyndigande.  

 

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 

fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag.  

 

Information och samråd  

6 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 

verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer 

när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

 

Medborgarförslag  

7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, 

ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det 

att förslaget väcktes i fullmäktige.  

Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

anledning av ett medborgarförslag.  

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 

beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i 

fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har 

avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende 

genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte 

närvara när beslut fattas.  

 



 

 

Arbetsformer  

Tidpunkt för sammanträden  

8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden 

bestämmer. Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 

ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 

som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, 

samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet.  

 

Kallelse  

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare senast 5 arbetsdagar 

före sammanträdesdagen. Kallelse ska skickas elektroniskt.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

 

Offentliga sammanträden  

10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka 

det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

Sammanträde på distans  

11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 



 

 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga 

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/nämnden.  

 

Närvarorätt  

12 § Kommunalråd tillika styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.  

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att 

lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges 

denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.  

 

Sammansättning  

13 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

beslutat.  

 

Ordföranden  

14 § Det åligger ordföranden att  

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  

styrelsen/nämnden vid behov är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  

6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  



 

 

 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor,  

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 

samt  

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

 

Presidium  

15 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i 

uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det 

behövs.  

 

Ersättare för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande  

16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare 

för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 

ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande 

gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

 

Kommunalråd/oppositionsråd  

17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett kommunalråd och ett 

oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

 

Förhinder  

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast i första hand kontakta ersättare och/eller meddela 

gruppledare, annars anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 

annan anställd vid aktuellt kansli. Kansliet ska i så fall underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.  



 

 

 

Ersättares tjänstgöring  

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 

tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under 

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i 

ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 

ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.  

 

Jäv, avbruten tjänstgöring  

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

 

Yrkanden 

21 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 

styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 

ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 



 

 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

styrelsen/nämnden fattar det med acklamation. 

 

Reservation  

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

 

Justering av protokoll  

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 

en ledamot.  

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

25 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

Delgivningsmottagare  

26 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), 

förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.  

 

Undertecknande av handlingar  

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på  

styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 

styrelsen utser.  

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 

styrelsens/nämndernas vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 

skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 



 

 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av 

den som utses därtill.  

 

Utskott  

28 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 6 

ledamöter och minst 2 personliga ersättare per ledamot. Styrelsen/nämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott.  

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i 

utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid 

valet bestämda ordningen.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Arbetsutskott sammanträder på dag och tid som varje styrelse/nämnd bestämmer. 

Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 

sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får 

handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 64 Dnr 2020-00221  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-04-06  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § § 68 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-06 
Referens 

KS 2020-00221 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

Det finns i nuläget inga oavslutade medborgarförslag i Bjuvs kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-04-06  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 65 Dnr 2020-00220  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning 
i Ekeby 

Planeras anmälas i fullmäktige 
2020-04-29. 

KS 2020-00163  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående bolagiseringsprocessen 
inom vård och omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS 2020-00146  

Motion från Ulrika Thulin (S): 
angående bostadsmarknaden 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-04-15. 

KS 2019-00469  

Motion från Lisbeth Madsen (M): 
motion angående näringslivsråd 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

KS 2019-00118  

Motion från Patric Fors (M): 
angående policy för kommunal 
säljverksamhet 

Anmäld i fullmäktige 2019-02-28. 
Remitterad till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Motionsställaren är informerad om 
ärendets försenade beredning. 

 

   

     

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-06   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 69 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-06 
Referens 

KS 2020-00220 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.  

   

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Planeras anmälas i fullmäktige 
2020-04-29. 

KS 2020-00163  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående bolagiseringsprocessen 
inom vård och omsorg 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00146  

Motion från Ulrika Thulin (S): 
angående bostadsmarknaden 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-04-15. 

KS 2019-00469  

Motion från Lisbeth Madsen (M): 
motion angående näringslivsråd 

Anmäld i fullmäktige 2020-02-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2019-00118  

Motion från Patric Fors (M): 
angående policy för kommunal 
säljverksamhet 

Anmäld i fullmäktige 2019-02-28. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Motionsställaren är informerad om 
ärendets försenade beredning. 

 

   



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-04-06 
 

KS 2020-00220 
Sida 

2(2) 
 

 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-06   

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 62 Dnr 2020-00214  

Omställningsstöd till tidigare ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden har avsagt sig sitt 
uppdrag från och med 2020-01-01. Enligt gällande regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun föreligger rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-03-06 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
Ansökan om ersättning Ulrika Thulin, 2020-02-05  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin har ansökt om omställningsersättning från och med 2020-01-
01. Ulrika Thulin har varit ordförande för Vård- och omsorgsnämnden under 
perioden 2019-01-01 till 2019-12-31, vilket motsvarar en tid om ett år. 

OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014 eller 
senare. OPF-KL innehåller bestämmelser om omställningsstöd. 
Omställningsstöd kan lämnas till förtroendevalda som har fullgjort uppdrag 
hos Bjuvs kommun på heltid eller betydande del av heltid (sammanlagt 
minst 40 procent av heltid). Omställningsstöd syftar till att under en 
begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnar uppdrag. Bestämmelserna återfinns i § 24 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Under avsnittet Ekonomiskt 
omställningsstöd framgår det bland annat att en förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid har rätt 
till ekonomiskt omställningsstöd. För varje år i uppdraget utges ekonomiskt 
omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges 
under högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 
procent under de två första åren. Omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldas genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det 
senaste året. Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd 
samordnas inte med förvärvsinkomster. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

En ansökan om omställningsstöd ska göras skriftligt till 
pensionsmyndigheten. Enligt Bjuvs kommuns pensionspolicy är det 
kommunfullmäktige som är pensionsmyndighet för de förtroendevalda.  

Ulrika Thulin är enligt regelverket berättigad till tre månaders ekonomiskt 
omställningsstöd då hon har haft ett politiskt uppdrag på minst 40 procent 
under ett års tid. Hennes genomsnittliga månadsarvode under 2019 var 26 
860 kr per månad. 85 procent av det arvodet motsvarar 22 831 kr per 
månad. 

 

Jäv 

Ulrika Thulin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bevilja ekonomiskt omställningsstöd till Ulrika 
Thulin med 22 831 kr i månaden under tre månader, utan samordning med 
förvärvsinkomst.   
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 66 
 
 

Jäv 

Ulrika Thulin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ekonomiskt omställningsstöd till Ulrika Thulin med 22 831 kr i månaden 
under tre månader, utan samordning med förvärvsinkomst.   
 

 

 

 



 

 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-06 
Referens 

KS 2020-00214 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Omställningsstöd till tidigare ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden har avsagt sig sitt 
uppdrag från och med 2020-01-01. Enligt gällande regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun föreligger rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-03-06 
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 
Ansökan om ersättning Ulrika Thulin, 2020-02-05  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin har ansökt om omställningsersättning från och med 2020-01-
01. Ulrika Thulin har varit ordförande för Vård- och omsorgsnämnden under 
perioden 2019-01-01 till 2019-12-31, vilket motsvarar en tid om ett år. 

OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014 eller 
senare. OPF-KL innehåller bestämmelser om omställningsstöd. 
Omställningsstöd kan lämnas till förtroendevalda som har fullgjort uppdrag 
hos Bjuvs kommun på heltid eller betydande del av heltid (sammanlagt 
minst 40 procent av heltid). Omställningsstöd syftar till att under en 
begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnar uppdrag. Bestämmelserna återfinns i § 24 i Regler om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Under avsnittet Ekonomiskt 
omställningsstöd framgår det bland annat att en förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid har rätt 
till ekonomiskt omställningsstöd. För varje år i uppdraget utges ekonomiskt 
omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges 
under högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 
procent under de två första åren. Omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldas genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det 
senaste året. Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd 
samordnas inte med förvärvsinkomster. 

En ansökan om omställningsstöd ska göras skriftligt till 
pensionsmyndigheten. Enligt Bjuvs kommuns pensionspolicy är det 
kommunfullmäktige som är pensionsmyndighet för de förtroendevalda.  

Ulrika Thulin är enligt regelverket berättigad till tre månaders ekonomiskt 
omställningsstöd då hon har haft ett politiskt uppdrag på minst 40 procent 
under ett års tid. Hennes genomsnittliga månadsarvode under 2019 var 26 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-03-06 
 

KS 2020-00214 
Sida 

2(2) 
 

 

860 kr per månad. 85 procent av det arvodet motsvarar 22 831 kr per 
månad. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ekonomiskt omställningsstöd till Ulrika Thulin med 22 831 kr i månaden 
under tre månader, utan samordning med förvärvsinkomst.   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Julia Pietrek 
kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Thulin 
HR-avdelningen 
Diariet 





 Antagna av kommunfullmäktige 
 2014-06-12, § 54 
rev kommunstyrelsen 15-01-14, §§ 7-8 
rev kommunstyrelsen 15-02-11, § 37 
rev kommunfullmäktige 16-09-29, § 100 
rev kommunfullmäktige 16-12-15, § 149 

rev kommunfullmäktige 18-11-29, § 115 
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§ 1  Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 § 
kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 9 kap 1 § kommunallagen. 
 
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns 
särskilda bestämmelser. 
 

§ 2  Ersättningsformer/ersättningarnas storlek 

 
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode, 
förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst/A-kassa. 
 
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av  
förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 14 § kommunallagen. 
 
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot  
(68 400 kr från 2019-11-01).  
 

§ 3  Månadsarvoden 

 
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser.  
 

 

§ 4  Sammanträden 

 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 
som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen 
eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 
bestämmelser. 
 
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00. 
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§ 5  Sammanträdesarvoden 

 
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt 
timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av 
timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av  
timarvodet.  
Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som samman-
trädesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för denna 
tid förlorad arbetsförtjänst. 
 
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på 
närvaroförteckningen för sammanträdet. 
 

§ 6  Resekostnadsersättning 

 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet 
från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till 
sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 
 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med 
ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 

§ 7  Förrättning 

 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i 
 
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför, 
 
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av, 
 

3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 
 

4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 
annan motpart till kommunen 

 
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 
 

6. besiktning eller inspektion, 
 
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
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8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
 
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut. 
 

§ 8  Förrättningsersättning 

 
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma 
grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 
Förättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för en 
timma då första timmen ger dubbelt timarvode. 
 

§ 9 Handikappad förtroendevald 

 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning av handlingar och liknande. 
 
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje 
tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ. 
 

§ 10 Barntillsynskostnader 

 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 
fyller 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på 
dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma. 
 
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar 
till förtroendevald. 
 
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare. 

 

§ 11 Tolkning 

 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun- 
styrelsen. 
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§ 12 Månadsarvoden till ordförande i: 

 

  
Organisation ordf 1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar 

Fullmäktige 
 

10% 3% 4%  

 
Kommunstyrelsen 

 
110%* 

 
10% 
 

 
50%* 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 

Utskottet för arbete och 
tillväxt 

 
15%** 

 
3% 

 
- 

 
**inklusive jourersättning 

Tekniska nämnden  
18% 

 
3,5% 

 
6% 

 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 
**inklusive jourersättning 

Barn- och 
 utbildningsnämnden 

 
40%*,** 

 
5% 

 
10% 

*enligt nya bestämmelser om 
 omställningsstöd och  
pension för förtroendvalda  
(OPF-KL) 
**inklusive jourersättning 

 
Byggnadsnämnden 

 
15% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Kultur- och  
fritidsnämnden 

 
10% 

 
3,5% 

 
5% 

 

Revisionen 5% samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

se även  
Övriga månadarvode 

Överförmyndar- 
nämnden 

4% samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Valnämnden förrättnings- 
arvode 

samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Fullmäktiges val- 
beredning 

förrättnings- 
arvode 

samman- 
trädesarvode 

samman- 
trädesarvode 

 

Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 

 

Övriga månadsarvode: 
 

Ledamot kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

1%  

Ledamot i övriga styrelser/nämnders 
utskott 

0,5%  

Ledamot i revisionen 2,5%  
Naturvårdsombud 0,6%  
Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot 

 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga 
månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot 
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kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders 
utskott: 
Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom 
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens 
arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår 
ersättning): 
 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 
 
• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl. 
 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling 
 
• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl. 
 
• Utövande av delegationsbeslut 
 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ 
 
• Uppvaktningar 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för 
ordförande: 
 
• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 
upprättas 

 
• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd 
 
• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande.   
 
• 2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

(oppositionsråd). 
 
• Kurser, seminarier och konferenser 
 
• Alla förrättningar utanför kommunen 

 
För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler 
som för kommunalråd och oppositionsråd för ersättning vid förrättningar. 
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§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs 
Stadsnät AB:s styrelse 
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt 
sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 
 
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, 
samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode. 
 
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs 
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. 
 

§ 14 Borgerlig vigselförättare 

 
Borgerlig vigselförättare, (som utses av Länsstyrelsen),  får utföra vigslar i  

 Bjuvs  och andra kommuner. 
Vigselförättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förättad vigsel, har de fler 
vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel. 
 
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och 
förättningsarvoden samt bilersättning. 
Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av 
brudparet. 

 

§ 15 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

 

Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33%  av grundarvode för 
riksdagsledamot per timme. 
Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i 
grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej. 

 

§ 16 Ersättning för jourtjänstgöring 

 
Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den 
förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn.  
Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden eftersom jourersättningen 
ingår i deras månadsarvode. 
 



10 

 
 

§ 17 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 
Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad  
arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ: 
 
-  Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad 

arbetsförtjänst. 
 
-  Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor 

angående beräknad förlorad arbetsförtjänst.  
 
-  Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på 

grund av förtroendeuppdraget. 
 
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och 
utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgsnämnden - som fullgör 
uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
 

§ 18 Pensionsförmån 

 
Förtroendevald erhåller 4,5%  på utbetald ersättning för månadsarvode, 
sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid 
förrättning. 
Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, 
tjänstepenionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte 
pensionsgrundande. 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23. 

  

§ 19 Förlorad semesterförmån 

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad 
semesterförmån. 

 

§ 20 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser 

 
Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller 
ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid 
ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn 
erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet 
från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
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§ 21 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare 

 
Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid 
deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden. 

 

§ 22 Reseersättning vid gruppmöte 
 
1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i 

partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i 
fullmäktiges sammanträden. 

 

2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje 
fullmäktigesammanträde. 
 

3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över 
deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev 
medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de ersättnings-
berättigade deltagarna. 

 

 

§ 23 Arvode till kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande 
med uppdrag på minst 40% 

 
Kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande med uppdrag på minst 40% 
arvoderas enligt tabell i § 12. 
 
Kommunalråd/oppositionsråd: Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden 
utgår inte för kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer. 
Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och 
förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer. 
 
De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och 
tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på 
kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som tas i 
anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman. 
Reglerna ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer). 
 
Pensionreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendvalda (OPF-KL) 
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§ 24 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
§ 2. Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 
bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. 
 
§ 3. Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 
 
Bjuvs kommun har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 
ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska 
gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 
bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
 
§ 4. Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 
den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste 
året. 
 



13 

 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 
 
§ 5. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 
uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 
 
§ 6. Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 
 
§ 7. Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom 
oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat 
sätt eller har förtroendevald i annat fall borde inse att utbetalningen var oriktig, ska 
det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
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Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 
 
§ 8. Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. 
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
§ 9. Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
 

§ 25 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun.  
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 
eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
 
§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 
 
§ 4. Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 
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Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente 
eller kostnadsersättning. 
 
§ 5. Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 
med 7,5 inkomstbasbelopp. 
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent 
på hela den pensionsgrundande inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med 
stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens 
utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt 
till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 
 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för 
kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 
förändringen av inkomstbasbeloppet. 
 
§ 6. Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 
respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. 
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 
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Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 
 
§ 7. Information 
Bjuvs kommun ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
§ 8. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, 
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 
pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde 
och pensionsmyndigheten. 
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 
 
§ 9. Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan 
detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
 
§ 10. Sjukpension 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd 
av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 
 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 
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Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 
§ 11. Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 
betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid 
förtroendevalds dödsfall. 
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 
 
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar. 
 
§ 12. Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 
och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 
 
§ 13. Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar Bjuvs kommun. 
 
§ 14. Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 
 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade 
bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
 
§ 15. Uppgiftsskyldighet m.m. 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension 
och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de 
skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 
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inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än 
sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

§ 26 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18) 
 
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor. 
 
§ 1. Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 procent av heltid. 
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas 
av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
§ 2. Rätt till familjeskydd 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 
§ 3. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 
avlider: 
 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 
 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 
 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 
 
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
 
§ 4. Familjeskydd till efterlevande vuxen 
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet. 
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§ 5. Familjeskydd till efterlevande vuxen 
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, 
har rätt till förmån i fem års tid. 
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 6. Familjeskydd till efterlevande barn 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 
rätt till barnpension enligt SFB. 
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och 
fostran i adoptionssyfte. 
 
§ 7. Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma 
år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande 
barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med 
förändringen av prisbasbeloppet. 
  
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd 
till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan 
utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 8. Utbetalning av förmåner 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 
tre månader efter det att Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för 
utbetalningen.  
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Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 
omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 
enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 
 
När anmälan inkommit, anses Bjuvs kommun ha fått kännedom om dödsfallet. 
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 
och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 
försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 
utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 
utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 
efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 
första stycket FAL. 

 

§ 27 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda  
 

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala 
huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med 
den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han 
utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan 
verksamhet. 
 
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom 
polisutredning) har samband med det politiska uppdraget. 
 
I TFA-KL ingår följande moment: 
 
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt 
kostnader i samband med skadan. 
 
 
Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångs-
belopp. 
 
Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader. 
 
Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till 
efterlevande. 
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Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer 
godkända av SAF, LO och PTK. 
 
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär. 
 

§ 28 Gratifikationsregler 
 

1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs  
kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en  
gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid 
för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur. 

 
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För 

gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 
 

 3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande 
text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn. 

 
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall frångå 

kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd. 
 
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan 

personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas. 
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§ 29 PRAKTISKA ANVISNINGAR  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande:  
 
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad 
tjänstepension  
ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 februari.     
 
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad 
ersättning på grund av uppdraget. 
 
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska 
utgå. 
 
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning.  
 
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till 
löneavdelningen. 

 

Utbetalning 
 
Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens 
ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad.  
 

Skatteuppgifter 
 
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag, 
kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på 
skatteavdrag. 

 
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in 
uppgiften görs skatteavdrag med 30 %. 
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§ 90 Dnr 2020-00140  

Begäran om majoritetsväxling 

 

Sammanfattning  

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har i en skrivelse 
daterad 2020-01-28 begärt att en majoritetsväxling ska ske och att 
uppdragen för samtliga ledamöter i tekniska nämnden, byggnadsnämnden 
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och kultur- och fritidsnämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p 1 
kommunallagen (2017:725).    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-05 
Begäran om majoritetsväxling 2020-01-28 
Avsiktsförklaring för valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28 
Valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28  

 

Ärendet 

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 

Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har begärt att en 
majoritetsväxling ska ske och att uppdragen för samtliga ledamöter i 
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tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p. 1 kommunallagen, KL.  

 

Med anledning av begäran om majoritetsväxling har kommunstyrelsens 
förvaltning gjort en sammanställning av den rättsliga regleringen.  

 

Rättsutredning 

I 4 kap. 10 § första stycket 1 KL anges att fullmäktige får återkalla 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska 
majoriteten inte längre är densamma som i fullmäktige. I bestämmelsen 
anges vidare att förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya 
ledamöter och ersättare har hållits.  

 

I förarbetena till kommunallagen för den aktuella bestämmelsen anförs att 
majoritetsförhållandena i fullmäktige kan skifta under en pågående 
mandatperiod. Ett läge kan då uppstå där ett nytt majoritetsförhållande i 
fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i till exempel styrelsen. 
Ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst 
politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas 
arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer överens med 
förhållandena i fullmäktige. En allvarlig konsekvens av det kan bli att de 
förslag som nämnderna lägger inte antas av kommunfullmäktige. Genom 
den nya bestämmelsen tillskapades vissa möjligheter att under löpande 
mandatperiod göra förändringar i nämndernas sammansättning så att dessa 
avspeglar den politiska majoriteten i fullmäktige även om majoriteten har 
skiftat under perioden (prop. 1993/94:188 s. 45).  

 

Enligt 6 kap. 21 § andra stycket KL får fullmäktige välja nytt presidium i 
nämnderna om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett 
sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre 
ingår i den politiska majoriteten.  

  

Exakt hur nya majoritetsförhållanden ska visa sig för att bestämmelsen om 
återkallelse av uppdrag ska vara tillämplig är inte uttryckligen reglerat. I 
förarbetena resonerar lagstiftaren kring vad en förändring i den politiska 
majoriteten ska anses innebära. I förarbetena nämns exempel på situationer 
när de politiska majoritetsförhållandena kan skifta under en mandatperiod. 
Som exempel anges förändrade majoritetsförhållanden till följd av politiska 
deklarationer som partier har gjort eller till följd av hur partierna har röstat i 
viktigare ärenden såsom kommunens budget. I förarbetena till 
kommunallagen nämns också att en förändring av den politiska majoriteten i 
fullmäktige har inträffat när nya val av nämndsordförande skulle utfalla på 
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ett annat sätt än tidigare val och denna förändring beror på att partierna 
samverkar på ett nytt sätt (se vidare prop. 2013/14:5 s 53ff och s. 100).  

 

Det finns stöd för att ovan nämnda förarbetsuttalanden även kan anses 
tillämpliga för att definiera sådan förändring av den politiska majoriteten som 
åsyftas vid återkallande av samtliga uppdrag i en nämnd i enlighet med 4 
kap. 10 § första stycket 1 KL. Stöd för denna tolkning finns i prop 2013/14:5 
s 55 där regeringen skriver att majoritetsförhållandena måste anses ha 
ändrats om en omröstning om nämndsordförande visar att det råder 
motsatta ståndpunkter mellan de olika partierna i fullmäktige. Regeringens 
uppfattning är därför att det i praktiken sällan torde råda någon tvekan om 
huruvida den politiska majoriteten har förändrats eller inte. Regeringen 
skriver vidare att:  

 

När en ny politisk majoritet har bildats i fullmäktige kan det undantagsvis 
hända att de partier som bildar den nya majoriteten i fullmäktige endast 
utgör en minoritet bland 

ledamöterna i en nämnd. Det beror på att en nämnd består av färre 
ledamöter än fullmäktige. Vid valet till nämnden kan därför inte varje parti få 
en representation som står i exakt proportion till dess styrka i fullmäktige. 
Reglerna om proportionella val är dock utformade så att en majoritet i 
fullmäktige alltid kan tillsätta en majoritet av ledamöterna i nämnden. För de 
undantagssituationer då den nya politiska majoriteten utgör en minoritet i en 
nämnd har fullmäktige redan enligt nuvarande 

reglering möjlighet att återkalla uppdragen för samtliga nämndledamöter 

och välja en ny nämnd. 

Förutsättningar i Bjuvs kommun 

I Bjuvs kommun har Sverigedemokraterna och Moderaterna egen majoritet i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sverigedemokraternas budget 
gäller för kommunen under 2020. Partierna har ingått valteknisk samverkan 
och har för avsikt att styra kommunen gemensamt. Även 
kommunfullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt (L) ingår i samarbetet.  
 
Samverkan för Bjuv har avsagt sig presidieposterna i nämnderna och vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30 valdes nya presidier. 
Kommunfullmäktige beslutade att posterna som ordförande och 1:e vice 
ordförande ska innehas av företrädare för Sverigedemokraterna och 
Moderaterna samt av Sven-Ingvar Blixt.  
Valen av nya presidier medför att vård- och omsorgsnämnden respektive 
barn- och utbildningsnämndens sammansättning överensstämmer med 
majoriteten i fullmäktige. Dessa nämnder består av 12 ordinarie ledamöter 
och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Även i kommunstyrelsen 
överensstämmer sammansättningen med majoriteten i kommunfullmäktige.  
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För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
valdes också nya presidier. Oaktat presidievalen är företrädare för det 
tidigare styret fortfarande i majoritet i dessa nämnder.  

 

Tekniska nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Byggnadsnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Av de ordinarie ledamöterna företräder 4 ledamöter partier som ingår i 
Samverkan för Bjuv (Socialdemokraterna och Liberalerna) och 3 ledamöter 
företräder partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och 
Moderaterna).  

Det är således för de tre nämnderna som frågan om återkallande av 
uppdragen för samtliga ledamöter på grund av 4 kap. 10 § första stycket 1 
KL kan vara aktuellt.  

För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
skiljer sig majoritetsförhållandena åt från de som gäller för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandens förslag. 

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders Månsson 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 28 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-02-19, § 28 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
  

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 90 Dnr 2020-00140  

Begäran om majoritetsväxling 

 

Sammanfattning  

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har i en skrivelse 
daterad 2020-01-28 begärt att en majoritetsväxling ska ske och att 
uppdragen för samtliga ledamöter i tekniska nämnden, byggnadsnämnden 
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och kultur- och fritidsnämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p 1 
kommunallagen (2017:725).    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-05 
Begäran om majoritetsväxling 2020-01-28 
Avsiktsförklaring för valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28 
Valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28  

 

Ärendet 

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 

Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har begärt att en 
majoritetsväxling ska ske och att uppdragen för samtliga ledamöter i 
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tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p. 1 kommunallagen, KL.  

 

Med anledning av begäran om majoritetsväxling har kommunstyrelsens 
förvaltning gjort en sammanställning av den rättsliga regleringen.  

 

Rättsutredning 

I 4 kap. 10 § första stycket 1 KL anges att fullmäktige får återkalla 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska 
majoriteten inte längre är densamma som i fullmäktige. I bestämmelsen 
anges vidare att förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya 
ledamöter och ersättare har hållits.  

 

I förarbetena till kommunallagen för den aktuella bestämmelsen anförs att 
majoritetsförhållandena i fullmäktige kan skifta under en pågående 
mandatperiod. Ett läge kan då uppstå där ett nytt majoritetsförhållande i 
fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i till exempel styrelsen. 
Ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst 
politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas 
arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer överens med 
förhållandena i fullmäktige. En allvarlig konsekvens av det kan bli att de 
förslag som nämnderna lägger inte antas av kommunfullmäktige. Genom 
den nya bestämmelsen tillskapades vissa möjligheter att under löpande 
mandatperiod göra förändringar i nämndernas sammansättning så att dessa 
avspeglar den politiska majoriteten i fullmäktige även om majoriteten har 
skiftat under perioden (prop. 1993/94:188 s. 45).  

 

Enligt 6 kap. 21 § andra stycket KL får fullmäktige välja nytt presidium i 
nämnderna om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett 
sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre 
ingår i den politiska majoriteten.  

  

Exakt hur nya majoritetsförhållanden ska visa sig för att bestämmelsen om 
återkallelse av uppdrag ska vara tillämplig är inte uttryckligen reglerat. I 
förarbetena resonerar lagstiftaren kring vad en förändring i den politiska 
majoriteten ska anses innebära. I förarbetena nämns exempel på situationer 
när de politiska majoritetsförhållandena kan skifta under en mandatperiod. 
Som exempel anges förändrade majoritetsförhållanden till följd av politiska 
deklarationer som partier har gjort eller till följd av hur partierna har röstat i 
viktigare ärenden såsom kommunens budget. I förarbetena till 
kommunallagen nämns också att en förändring av den politiska majoriteten i 
fullmäktige har inträffat när nya val av nämndsordförande skulle utfalla på 
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ett annat sätt än tidigare val och denna förändring beror på att partierna 
samverkar på ett nytt sätt (se vidare prop. 2013/14:5 s 53ff och s. 100).  

 

Det finns stöd för att ovan nämnda förarbetsuttalanden även kan anses 
tillämpliga för att definiera sådan förändring av den politiska majoriteten som 
åsyftas vid återkallande av samtliga uppdrag i en nämnd i enlighet med 4 
kap. 10 § första stycket 1 KL. Stöd för denna tolkning finns i prop 2013/14:5 
s 55 där regeringen skriver att majoritetsförhållandena måste anses ha 
ändrats om en omröstning om nämndsordförande visar att det råder 
motsatta ståndpunkter mellan de olika partierna i fullmäktige. Regeringens 
uppfattning är därför att det i praktiken sällan torde råda någon tvekan om 
huruvida den politiska majoriteten har förändrats eller inte. Regeringen 
skriver vidare att:  

 

När en ny politisk majoritet har bildats i fullmäktige kan det undantagsvis 
hända att de partier som bildar den nya majoriteten i fullmäktige endast 
utgör en minoritet bland 

ledamöterna i en nämnd. Det beror på att en nämnd består av färre 
ledamöter än fullmäktige. Vid valet till nämnden kan därför inte varje parti få 
en representation som står i exakt proportion till dess styrka i fullmäktige. 
Reglerna om proportionella val är dock utformade så att en majoritet i 
fullmäktige alltid kan tillsätta en majoritet av ledamöterna i nämnden. För de 
undantagssituationer då den nya politiska majoriteten utgör en minoritet i en 
nämnd har fullmäktige redan enligt nuvarande 

reglering möjlighet att återkalla uppdragen för samtliga nämndledamöter 

och välja en ny nämnd. 

Förutsättningar i Bjuvs kommun 

I Bjuvs kommun har Sverigedemokraterna och Moderaterna egen majoritet i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sverigedemokraternas budget 
gäller för kommunen under 2020. Partierna har ingått valteknisk samverkan 
och har för avsikt att styra kommunen gemensamt. Även 
kommunfullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt (L) ingår i samarbetet.  
 
Samverkan för Bjuv har avsagt sig presidieposterna i nämnderna och vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30 valdes nya presidier. 
Kommunfullmäktige beslutade att posterna som ordförande och 1:e vice 
ordförande ska innehas av företrädare för Sverigedemokraterna och 
Moderaterna samt av Sven-Ingvar Blixt.  
Valen av nya presidier medför att vård- och omsorgsnämnden respektive 
barn- och utbildningsnämndens sammansättning överensstämmer med 
majoriteten i fullmäktige. Dessa nämnder består av 12 ordinarie ledamöter 
och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Även i kommunstyrelsen 
överensstämmer sammansättningen med majoriteten i kommunfullmäktige.  
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För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
valdes också nya presidier. Oaktat presidievalen är företrädare för det 
tidigare styret fortfarande i majoritet i dessa nämnder.  

 

Tekniska nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Byggnadsnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Av de ordinarie ledamöterna företräder 4 ledamöter partier som ingår i 
Samverkan för Bjuv (Socialdemokraterna och Liberalerna) och 3 ledamöter 
företräder partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och 
Moderaterna).  

Det är således för de tre nämnderna som frågan om återkallande av 
uppdragen för samtliga ledamöter på grund av 4 kap. 10 § första stycket 1 
KL kan vara aktuellt.  

För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
skiljer sig majoritetsförhållandena åt från de som gäller för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandens förslag. 

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders Månsson 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 28 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-02-19, § 28 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
  

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2020-00242  

Majoritetsväxling: Förslag till val av kultur- och 
fritidsnämnd med personliga ersättare samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för innevarande mandatperiod 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter: 
Christel Hedlund (SD), ordförande 
Baloo Engström (SD) 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Gazmir Vukaj (M) 
Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande 
Peter Persson (S) 
Fredrik Andersson (L) 
 

Ersättare: 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Caroline Johansson (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Pär Andersson (S) 
Eva Bengtsson (C) 
Ulf Lind (KD) 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 90 Dnr 2020-00140  

Begäran om majoritetsväxling 

 

Sammanfattning  

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har i en skrivelse 
daterad 2020-01-28 begärt att en majoritetsväxling ska ske och att 
uppdragen för samtliga ledamöter i tekniska nämnden, byggnadsnämnden 
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och kultur- och fritidsnämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p 1 
kommunallagen (2017:725).    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-05 
Begäran om majoritetsväxling 2020-01-28 
Avsiktsförklaring för valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28 
Valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28  

 

Ärendet 

Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om 
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades 
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med 
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i 
kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att 
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade 
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen. 
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med 
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 

Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09 
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges 
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-01-
08 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att 
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av 
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  
 
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll 
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen 
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i 
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete 
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av 
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har begärt att en 
majoritetsväxling ska ske och att uppdragen för samtliga ledamöter i 
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tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p. 1 kommunallagen, KL.  

 

Med anledning av begäran om majoritetsväxling har kommunstyrelsens 
förvaltning gjort en sammanställning av den rättsliga regleringen.  

 

Rättsutredning 

I 4 kap. 10 § första stycket 1 KL anges att fullmäktige får återkalla 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska 
majoriteten inte längre är densamma som i fullmäktige. I bestämmelsen 
anges vidare att förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya 
ledamöter och ersättare har hållits.  

 

I förarbetena till kommunallagen för den aktuella bestämmelsen anförs att 
majoritetsförhållandena i fullmäktige kan skifta under en pågående 
mandatperiod. Ett läge kan då uppstå där ett nytt majoritetsförhållande i 
fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i till exempel styrelsen. 
Ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst 
politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas 
arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer överens med 
förhållandena i fullmäktige. En allvarlig konsekvens av det kan bli att de 
förslag som nämnderna lägger inte antas av kommunfullmäktige. Genom 
den nya bestämmelsen tillskapades vissa möjligheter att under löpande 
mandatperiod göra förändringar i nämndernas sammansättning så att dessa 
avspeglar den politiska majoriteten i fullmäktige även om majoriteten har 
skiftat under perioden (prop. 1993/94:188 s. 45).  

 

Enligt 6 kap. 21 § andra stycket KL får fullmäktige välja nytt presidium i 
nämnderna om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett 
sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre 
ingår i den politiska majoriteten.  

  

Exakt hur nya majoritetsförhållanden ska visa sig för att bestämmelsen om 
återkallelse av uppdrag ska vara tillämplig är inte uttryckligen reglerat. I 
förarbetena resonerar lagstiftaren kring vad en förändring i den politiska 
majoriteten ska anses innebära. I förarbetena nämns exempel på situationer 
när de politiska majoritetsförhållandena kan skifta under en mandatperiod. 
Som exempel anges förändrade majoritetsförhållanden till följd av politiska 
deklarationer som partier har gjort eller till följd av hur partierna har röstat i 
viktigare ärenden såsom kommunens budget. I förarbetena till 
kommunallagen nämns också att en förändring av den politiska majoriteten i 
fullmäktige har inträffat när nya val av nämndsordförande skulle utfalla på 
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ett annat sätt än tidigare val och denna förändring beror på att partierna 
samverkar på ett nytt sätt (se vidare prop. 2013/14:5 s 53ff och s. 100).  

 

Det finns stöd för att ovan nämnda förarbetsuttalanden även kan anses 
tillämpliga för att definiera sådan förändring av den politiska majoriteten som 
åsyftas vid återkallande av samtliga uppdrag i en nämnd i enlighet med 4 
kap. 10 § första stycket 1 KL. Stöd för denna tolkning finns i prop 2013/14:5 
s 55 där regeringen skriver att majoritetsförhållandena måste anses ha 
ändrats om en omröstning om nämndsordförande visar att det råder 
motsatta ståndpunkter mellan de olika partierna i fullmäktige. Regeringens 
uppfattning är därför att det i praktiken sällan torde råda någon tvekan om 
huruvida den politiska majoriteten har förändrats eller inte. Regeringen 
skriver vidare att:  

 

När en ny politisk majoritet har bildats i fullmäktige kan det undantagsvis 
hända att de partier som bildar den nya majoriteten i fullmäktige endast 
utgör en minoritet bland 

ledamöterna i en nämnd. Det beror på att en nämnd består av färre 
ledamöter än fullmäktige. Vid valet till nämnden kan därför inte varje parti få 
en representation som står i exakt proportion till dess styrka i fullmäktige. 
Reglerna om proportionella val är dock utformade så att en majoritet i 
fullmäktige alltid kan tillsätta en majoritet av ledamöterna i nämnden. För de 
undantagssituationer då den nya politiska majoriteten utgör en minoritet i en 
nämnd har fullmäktige redan enligt nuvarande 

reglering möjlighet att återkalla uppdragen för samtliga nämndledamöter 

och välja en ny nämnd. 

Förutsättningar i Bjuvs kommun 

I Bjuvs kommun har Sverigedemokraterna och Moderaterna egen majoritet i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sverigedemokraternas budget 
gäller för kommunen under 2020. Partierna har ingått valteknisk samverkan 
och har för avsikt att styra kommunen gemensamt. Även 
kommunfullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt (L) ingår i samarbetet.  
 
Samverkan för Bjuv har avsagt sig presidieposterna i nämnderna och vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30 valdes nya presidier. 
Kommunfullmäktige beslutade att posterna som ordförande och 1:e vice 
ordförande ska innehas av företrädare för Sverigedemokraterna och 
Moderaterna samt av Sven-Ingvar Blixt.  
Valen av nya presidier medför att vård- och omsorgsnämnden respektive 
barn- och utbildningsnämndens sammansättning överensstämmer med 
majoriteten i fullmäktige. Dessa nämnder består av 12 ordinarie ledamöter 
och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Även i kommunstyrelsen 
överensstämmer sammansättningen med majoriteten i kommunfullmäktige.  
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För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
valdes också nya presidier. Oaktat presidievalen är företrädare för det 
tidigare styret fortfarande i majoritet i dessa nämnder.  

 

Tekniska nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Byggnadsnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de 
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan 
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder 
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).  

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
Av de ordinarie ledamöterna företräder 4 ledamöter partier som ingår i 
Samverkan för Bjuv (Socialdemokraterna och Liberalerna) och 3 ledamöter 
företräder partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och 
Moderaterna).  

Det är således för de tre nämnderna som frågan om återkallande av 
uppdragen för samtliga ledamöter på grund av 4 kap. 10 § första stycket 1 
KL kan vara aktuellt.  

För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
skiljer sig majoritetsförhållandena åt från de som gäller för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandens förslag. 

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders Månsson 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
 

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 28 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i 
kommunallagen (2017:725). 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-02-19, § 28 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska 
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725). 
  

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2020-00243  

Majoritetsväxling: Förslag till val av teknisk nämnd med 
personliga ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande för innevarande 
mandatperiod 

      
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter: 
Börje Sjöstrand (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (L), 1:e vice ordförande 
Mattias Lejon (M), ordförande 
Niels Madsen (M) 
Alf Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Bo Blixt (S) 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) 

Ersättare: 
Bengt Gottschalk (SD) 
Gert Liljenborg (SD) 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Andrej Schönbäck (M) 
Gazmir Vukaj (M) 
Lars Karlsson (S) 
Irena Alm (S) 
Ronny Thomasson (S) 
Krister Bergsten (L) 

      
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 







 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2020-00240  

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt 
för perioden 2020-2023 med anledning av covid-19 

Sammanfattning 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 mm har Helsingborgs 
tingsrätt beslutat att för närvarande inte alla nämndemän över 70 år till 
tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän 
från 144 till 175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare utsett 8 nämndemän och behöver utse 
ytterligare en nämndeman. Personen ska vara under 70 år. 
 
      

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att välja 
följande person som nämndemän för Bjuvs kommun vid Helsingborgs 
tingsrätt 2020-2023: 
      
Benny Trollehjelm (SD) 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 

 



 
 
 
Från: mikael dinesson <mikael.dinesson@icloud.com> 
Skickat: den 31 januari 2020 19:25 
Till: info@bjuv.se 
Ämne: Till Susanne Elmlund 
 
Hej Susan  
Ställer min plats som huvudman i Ekeby Sparbank till förfogande  
Då mitt politiska intresse svalnat  
 
Med vänlig hälsning, Mikael Dinesson, EKEBY  
0722410555  
 
 

mailto:mikael.dinesson@icloud.com
mailto:info@bjuv.se


Från: Denise Berendji <deniseberendji@hotmail.com> 
Skickat: den 14 april 2020 12:05 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Säga upp uppdrag 
 
 
Hej Susan! 
 

Jag Denise Berendji (S) avsäger mig mina uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

  

Denise Berendji (S) 
 
 
Hälsningar  
Denise Berendji 



Från: Stefan Svalö <svalo.s@telia.com> 
Skickat: den 13 april 2020 19:24 
Till: Marie Nordkvist; Susan Elmlund; Bjuv 
Ämne: Avsägelse styrelseuppdrag Sydvatten AB 
 
Hej, 
 
Jag avsäger mig härmed från dagens datum 20200413 mitt uppdrag som styrelsesuppleant i Sydvatten 
AB.  
 
Mvh 
Stefan Svalö 



Från: daniel.bergsten@sd.se 
Skickat: den 8 april 2020 13:16 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägning BUN 
 

 
Jag, Daniel Bergsten (SD) avsäger mig min plats som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
 
  
 
Daniel Bergsten (SD) 
 











Från: lars.ia.hein@telia.com 
Skickat: den 22 april 2020 16:36 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägning 
 
Härmed avsäger jag (Lars Hein ) mig mitt uppdrag som ersättare i rädningstjänsten 
 
Ekeby 22-04-2020 
Lars Hein 
 



Från: Andrej Schönbäck <andrej.schonback@energiteknik.nu> 
Skickat: den 21 april 2020 21:16 
Till: Susan Elmlund 
Kopia: jorgen.johnsson@hotmail.com; Patric Fors 
Ämne: Avsägelse styrelseuppdrag i Bjuvsbostäder 
 
Hej! 
Vill härmed med omedelbar verkan avsäga mig mitt uppdrag i styrelsen. 
Tack. 
Mvh  
Andrej Schönbäck  
 
Skickat från min iPhone 



Från: Rolf Olsson <rolsson10@hotmail.com>  
Skickat: den 30 mars 2020 15:28 
Till: Susan Elmlund <susan.elmlund@bjuv.se> 
Ämne: Sv: Avsägelse 
 
Jag Rolf Olsson avsäger mig mina uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och dess 
arbetsutskott pga flytt från kommunen. 
vänligen Rolf Olsson 
 

mailto:rolsson10@hotmail.com
mailto:susan.elmlund@bjuv.se


Från: Pia Trollehjelm 
Skickat: den 20 april 2020 19:05 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse Kommunstyrelsen 
 
Hej, 
 
Härmed avsäger jag mig min plats i Kommunstyrelsen. 
 

 

Pia Trollehjelm 
Ordförande 
Kommunfullmäktige 
  
Politiken 
Mejerigatan 3 
267 34 Bjuv 
0730-58 87 15 
www.bjuv.se 

 
 

http://www.bjuv.se/


Från: Kalle Holm <kalle.holm59@gmail.com> 
Skickat: den 22 april 2020 09:52 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Fwd: Uppsägning 
 
 

Ämne: Uppsägning 

 

 
Hej Susan 
 
Härmed säger jag upp min post som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Vänligen bekräfta mottagandet av uppsägning.  
 
Mvh 
 
Kalle Holm 
Sd Bjuv 
Skickat från min iPhone 



Från: Kalle Holm <kalle.holm59@gmail.com> 
Skickat: den 22 april 2020 10:02 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Re: Uppsägning 
 
 
 
Härmed avsäger jag mig även min plats i BUN.  
 
MVH KALLE 

Skickat från min iPhone 
 
 













 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2020-00182  

Söderåsens miljöförbund Årsredovisning 2019  

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin 
ekonomi för året 2019.    
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-08 
Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2019  
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 avseende 
Söderåsens miljöförbund.   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 72 
  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 avseende Söderåsens miljöförbund.   
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Söderåsens miljöförbund 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 Dnr 2020-00208  

Årsredovisning NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings) 
AB 2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2018 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 73 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 
 
att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2020-00219  

Årsredovisning NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) AB 2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2019 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 74 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 
 
att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Kommunens stämmoombud 
NSVA AB 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 67 Dnr 2020-00184  

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2019 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2019.      

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-09 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2019   
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 70 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2020-00233  

Årsredovisning Sydvatten AB 2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2019 har inkommit till Bjuvs 
kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2019 för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport   

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

att den verksamhet som Sydvatten AB bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 75 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2019, samt 

att den verksamhet som Sydvatten AB bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, anmälan 
Kommunens stämmoombud 
Sydvatten AB 
Diariet 

 

 


