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§ 41 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Kenneth Bolinder (S) till 
att justera dagens protokoll.    
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§ 42 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2020-04-02. 
       
 
Anders Månsson (S) väcker fem initiativärenden vilka ordförande föreslår 
placeras enligt nedan: 
 
Ärende 12 Initiativärende: Kontakt med personer över 70 år (med anledning 
av covid-19) 
 
Ärende 13 Initiativärende: Införande av Skype eller liknande för boende på 
äldreboenden och personer med hemtjänst (med anledning av covid-19) 
 
Ärende 14 Initiativärende: Möjlighet för kommunens gymnasieelever att äta 
lunch i Bjuvs kommun (med anledning av covid-19) 
 
Ärende 15 Initiativärende: Riktlinjer för subventionerade presentkort för 
invånare i Bjuvs kommun (med anledning av covid-19) 
 
Ärende 16 Initiativärende: Hyresreduktioner för föreningar i Bjuvs kommun 
(med anledning av covid-19) 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på placering av initiativärenden.      
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§ 43 Dnr 2020-00217  

Information skatteprognos och välfärdspengar 

Sammanfattning 

Ekonomichef Samuel Sköld informerade om skatteprognos och 
välfärdspengar. 
Med anledning av covid-19 har regeringen tagit fram krispaket som innebär 
bidrag till kommuner och regioner. 
Skatteprognosen förväntas minska, även den med anledning av covid-19, 
ny prognos kommer 29 april. 
      
Inplanerade möten om uppstart budget 2021 är framflyttade, nya datum 
kommer. 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
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§ 44 Dnr 2019-00232  

Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2019 avseende kommunstyrelsens förvaltning visar ett 
överskott om knappt 580 tkr. Orsak till överskottet beror på lägre utfall för 
kapitalkostnader samt internränta.  

Rapporten redovisar kommunstyrelsens ansvarsområde, urval av viktiga 
händelser under året, uppföljning av nämndens mål, personalredovisning 
samt ekonomisk uppföljning för 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Milou Mandolin, 2019-04-01 
Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsens förvaltning 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att godkänna årsredovisning 2019 kommunstyrelsens förvaltning samt 
överlämna rapport till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna årsredovisning 2019 kommunstyrelsens förvaltning samt 
överlämna rapport till kommunfullmäktige. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 45 Dnr 2019-00233  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2019 

Sammanfattning 

Förslag till Årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun är framtaget.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-01 
Årsredovisning 2019, Bjuvs kommun 
Bilaga Investeringsprojekt  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun 

överlämna årsredovisningen till revisionen.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun 

överlämna årsredovisningen till revisionen.   

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 46 Dnr 2020-00218  

Ekonomisk rapport kommunstyrelsens förvaltning 
februari 2020 

Sammanfattning 

Årets första ekonomiska rapport per februari månad visar att utfallet ligger i 
linje med budget för perioden. Det finns vissa avvikelser jämfört med 
budget, men i sin helhet bedöms budget för 2020 vara i balans.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson 2020-04-01 
Ekonomisk rapport februari Kommunstyrelsens förvaltning  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att;  

 

kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den 
ekonomiska rapporteringen per februari månad.    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;  
 
kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den 
ekonomiska rapporteringen per februari månad.    
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 47 Dnr 2019-00355  

Tilläggbudgetering avseende extra välfärdsmiljarder 
2020  

Sammanfattning 

Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som 
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så 
kallade extra välfärdsmiljarderna. 

Totalt beräknas detta för 2020 innebära ca 7,9 mnkr i extra generella 
statsbidrag för Bjuvs kommun. Ett förslag har arbetats fram innebär att 
dessa medel används dels för att kompensera utifrån befolkningstillväxten 
inför 2020 som överträffade kommunens prognos främst med fler barn- och 
ungdomar jämfört med resursfördelningsberäkningen inför budget 2020, 
samt extra tillskott till barn- och utbildningsnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

 

Totalt föreslås 6,8 mnkr tilläggsbudgeteras till verksamheterna och 
resterande 1,1 mnkr avsätts till kommunstyrelsen till förfogande.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-03-19  
 

Ärendet 

Under årets första månader har såväl regering med samarbetspartier som 
oppositionen agerat för extra tillskott till kommuner och regioner, de så 
kallade extra välfärdsmiljarderna. 

 

Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag 
om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i 
vårändringsbudgeten för 2020 som beslutas i juni. Förslaget innebär att 5 
miljarder kronor tillskjuts, varav 3,5 miljarder till kommunerna. Dessa medel 
ska enligt förslaget inte påverka tidigare aviserade förändringar inför 2021. 
Enligt SKR:s bedömning kommer medlen fördelas som generella 
statsbidrag motsvarande 339 kronor per invånare. För Bjuv motsvarar det 
5,3 miljoner kronor. 
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Oppositionen har samlats kring en ändringsbudget som innebär att utöver 
regeringens ändringsbudget kommer ytterligare 2,5 miljarder betalas till 
kommuner och regioner genom en omprioritering inom budgetanslagen. 
Med motsvarande fördelning som de 5 miljarderna beräknas det motsvara 
169 kr/invånare. För Bjuv motsvarar det 2,6 miljoner. 

 

Sammantaget beräknas Bjuvs kommun under 2020 tilldelas ca 7,9 mnkr i 
extra välfärdpengar. 

 

Fördelning av extra välfärdspengar 

Ett förslag har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning som innebär 
dels en retroaktiv justering utifrån befolkningsutvecklingen samt en 
prioritering av medel till verksamheterna. 

 

Under 2019 växte Bjuvs kommun mer än befolkningsprognosen för året 
visade. Inför budget 2020 beräknades befolkningsökningen i en 
resursfördelningsmodell, som innebär att fler barn och äldre kompenseras 
verksamheterna utifrån utjämningssystemets prislappar, med justering för 
lokalkostnader. En uppföljning av utfallet visar att antalet barn ökade mer än 
befolkningsprognosen tog hänsyn till, med över 40 fler barn främst i 
åldersgruppen 1-5 år samt 16-18 år.  
Effekterna av denna justering innebär en extra volymjustering för barn- och 
utbildningsnämnden med 3,8 mnkr 2020 som även ingår i budgetunderlaget 
för 2021. Motsvarande beräkning för vård- och omsorgsnämnden visar på 
en viss minskning jämfört med befolkningsprognosen. 

 

Utöver denna fördelning föreslås ytterligare 3 mnkr fördelas mellan barn- 
och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Resterande 1,1 
mnkr avsätts till kommunstyrelsen medel till förfogande under 2020. 

 

Generella statsbidragen tilläggsbudgeteras med motsvarande summor vilket 
innebär att budgetöverskottet bibehålls. 

 

 

Beräkning (tkr) BUN VoO Summa 

Befolkning 3 830    0    3 830    

Fördelning 1 500    1 500    3 000    

KS till förfogande   1 100    

Summa 5 330    1 500    7 930    
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020, 

tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende 
2020, 

tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende 
2020, 

tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende 
2020, 

uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 2020,   

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att 1 100 tkr som föreslagits tilläggsbudgeteras 
kommunstyrelsen till förfogande istället ska tilläggsbudgeteras vård- och 
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden med vardera 550 tkr. 

Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till Anders Månssons 
(S) yrkade. 

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
tilläggsbudgetera generella statsbidragen med 7 930 tkr avseende 2020, 

tilläggsbudgetera barn- och utbildningsnämnden med 5 330 tkr avseende 
2020, 

tilläggsbudgetera vård- och omsorgsnämnden med 1 500 tkr avseende 
2020, 
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tilläggsbudgetera kommunstyrelsen till förfogande med 1 100 tkr avseende 
2020, 

uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
att snarast besluta om dessa medel i ändringsbudget 202.0   

 

 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 48 Dnr 2020-00164  

Tilläggsäskande för genomförande av Bjuvsfesten 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari tilläggsäska 450 tkr av 
kommunstyrelsen för genomförandet av Bjuvsfesten 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
finansiera Bjuvsfesten 2020 med 450 tkr ur kommunstyrelsen medel till 
förfogande.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-03-19 
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-02-19, § 6 (med bilaga) 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari tilläggsäska 450 tkr av 
kommunstyrelsen för genomförandet av Bjuvsfesten 2020. 

 

Bakgrunden är att de arrangemang som nämnden ansvarar för har behövt 
minska och prioriteras under 2020 för att nå en budget i balans. Det medför 
bland annat att budget för Bjuvsfesten 2020 saknas i nämndens budget. 

Det finns en hög publik efterfrågan liksom stor politisk ambition till att 
Bjuvsfesten 2020 genomförs med samma höga kvalitet som 2019. 

 

Kommunstyrelsen har i budget för 2020 ett utrymme på 1 mnkr avsatt till KS 
till förfogande. 

Medel har reserverats för ett enskilt ärende enligt kommunstyrelsens beslut 
i december 2019 som utbetalats under 2020 med 248 tkr, vissa 
följdkostnader kan bli aktuella  

Förslag som ska beslutas av kommunfullmäktige finns att 2020 finansiera 
en utökning av ett kommunalråd på halvtid delvis ur dessa medel. Innebär 
en ökning av månadskostnaden med ca 33,5 tkr. Tidigaste start är 1 maj, 
vilket innebär ca 268 tkr för helåret 2020.  
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Kvarstår till förfogande gör 484 tkr. Om kommunstyrelsen beviljar kultur- och 
fritidsnämndens tilläggsäskande innebär det att kommunstyrelsen medel till 
förfogande är fullt utnyttjade för 2020. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
finansiera Bjuvsfesten 2020 med 450 tkr ur kommunstyrelsen medel till 
förfogande. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

bevilja finansiera upp till 450 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande 
för genomförandet av Bjuvsfesten 2020.   
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
bevilja finansiera upp till 450 tkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande 
för genomförandet av Bjuvsfesten 2020.   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 49 Dnr 2020-00209  

Riktlinjer inköp och upphandling Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i februari en upphandlings- och inköpspolicy för 
Bjuvs kommun. Policyn ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda 
ska agera när det gäller upphandling och inköp. Kommunstyrelsen 
fastställer sedan riktlinjer som förtydligar policyn och de ska vara ett stöd för 
nämnder och förvaltningar i arbetet med upphandling och inköp.  

Riktlinjerna gäller även i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. De 
ska uppdateras löpande om behov av förändring föreligger.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-03-23 
Bilaga Riktlinjer för upphandling och inköp 
Bilaga Riktlinjer för direktupphandling 
Bilaga 1 Process direktupphandling  

 

Ärendet 

Varje år anskaffar Bjuvs kommun varor och tjänster för avsevärda belopp. 
Det är därför av stor vikt att processerna kring anskaffning av varor och 
tjänster sker kostnadseffektivt och följer lagar och förordningar.  

Kommunfullmäktige antog i februari en upphandlings- och inköpspolicy för 
Bjuvs kommun. Policyn ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda 
ska agera när det gäller upphandling och inköp. Kommunstyrelsen 
fastställer riktlinjer som förtydligar policyn och de ska vara är ett stöd för 
nämnder och förvaltningar i arbetet med upphandling och inköp.  

Riktlinjerna förtydligar vem som kan göra direktupphandlingar och vilka 
beloppsgränser som gäller samt när den centrala upphandlings- och 
inköpsfunktionen ska kontaktas. Inköpssamordnare och inköpare ska 
genomgå en intern utbildning (certifiering) i upphandlings- och inköpsfrågor.  

Riktlinjerna gäller även i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag. De 
ska uppdateras löpande om behov av förändring föreligger. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

anta Riktlinjer för upphandling och inköp samt Riktlinjer för 
direktupphandling   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
anta Riktlinjer för upphandling och inköp samt Riktlinjer för 
direktupphandling   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 50 Dnr 2019-00431  

Information avstämning löneöversyn 2020 i Bjuvs 
kommun  

Sammanfattning 

HR-chef Karolina Larsson informerade om arbetet med löneöversyn 2020. 
 
Avtalsrörelsen är förskjuten till 31/10 2010 (gäller fackförbunden Kommunal, 
Vision, SSR, Ledarna och Teaterförbundet) vilket berör ca 600 av 
kommunens drygt 1200 anställda. 
 
Löneöversynsarbetet pausas för medarbetare inom dessa avtalsområden. 
Inga lönesättande samtal med medarbetare inom dessa avtalsområden till 
dess att centrala avtal är klara och avstämningar är genomförda. 
 
Med anledning av detta finns enbart preliminärt resultat från löneöversyn 
2020, detta presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
Diariet 
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§ 51 Dnr 2020-00216  

Information årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM 

Sammanfattning 

HR-chef Karolina Larsson informerade om den årliga uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. 
 
Detta är vi bra på: 
 
Vårt arbetsmiljöarbete är en naturlig del av den dagliga verksamheten. 

Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.  
 
Medarbetarsamtalet används för att utveckla arbetsmiljön. 

Våra rutiner och anvisningar leder till en bättre arbetsmiljö.  

De risker som upptäcks i en riskbedömning åtgärdas och följs upp. 

 

Detta behöver vi utveckla: 
 
Chefer med uppgiftsfördelning saknar tillräckliga resurser. 

Genomförda åtgärder efter en riskbedömning utvärderas inte. 

Målen är för arbetsmiljöarbetet är inte tillräckligt kända i organisationen. 

Vi når inte målen. 

Det saknas uppdaterade förteckningar för uppgiftsfördelning. 
 

      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
Diariet 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (29) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 52 Dnr 2020-00223  

Initiativärende: Kontakt med personer över 70 år (med 
anledning av covid-19) 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende:      
 
Ärendet gäller många av våra äldre som nu är drabbade av olika 
restriktioner med anledning av Covid-19. 

Hur vet vi vilka problem som våra 70+ har i dagsläget i vår kommun? 

Hur är deras möjlighet att kunna handla olika saker som tex. mat och 
mediciner? 

Ett telefonsamtal eller en kontakt med den enskilde kan i det läge vi befinner 
oss i, betyda allt. 

På detta sätt får vi som kommun en klar uppfattning om hur denna 
åldersgrupp har det och hur vi som kommun kan hjälpa till. 
 

Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 

-Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att varje person som är 
folkbokförd i Bjuvs kommun och är 70 år eller äldre kontaktas på något sätt 
för att få en bild av vilka behov som kan föreligga för den enskilde. 

-Att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att samordna uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08     
 
 

Yrkande 

Ordförande yrkar avslag på Anders Månssons (S) initiativärende. 
Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till initiativärendet. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) initiativärende och 
ordförandes avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes avslagsyrkande. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = Anders Månssons (S) initiativärende NEJ = ordförandes 
avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  

JA: Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S) 
NEJ: Raymond Blixt (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 
 

Utfall 3 – 3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:     Justeras: 

JA: 4 röster 3 röster/Sed        Mikael Henrysson 

NEJ: 3 röster 4 röster/Sed                                                 Kenneth Bolinder 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå initiativärendet.           
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 53 Dnr 2020-00224  

Initiativärende: Införande av Skype eller liknande för 
boende på äldreboenden och personer med hemtjänst 
(med anledning av covid-19) 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
 
Ärendet gäller våra äldreboenden som nu är drabbade av olika restriktioner 
med anledning av Covid-19 och deras möjlighet att ha kontakt med sina 
anhöriga. 
Att vara anhörig till någon som bor på ett äldreboende eller till någon som 
har hemtjänst,  kan i dagsläget vara en svår situation för många. Att inte ha 
möjligheten att fysiskt få träffas så som man är van vid kan kännas 
frustrerande. Detta eftersom äldreboenden under ett antal veckor har varit 
stängda för besök. Då behöver det hittas nya lösningar och möjligheter hur 
anhöriga och deras äldre släktingar kan hålla kontakt. Telefonsamtal är en 
möjlighet, men en ännu bättre möjlighet,med dagens teknik, är att via Skype 
eller andra liknande system både kunna prata och se varandra.  
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppmana Vård och 
omsorgsnämnden att snarast införa möjligheten för de boende på våra 
äldreboenden och de som har hemtjänst att kunna använda Skype eller 
andra liknande system för samtal.      
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08 

      
 

Yrkande 

Ordförande yrkar avslag på Anders Månssons (S) initiativärende eftersom 
initiativärendet berör annan nämnds verksamhet. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) initiativärende och 
ordförandes avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes avslagsyrkande. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = Anders Månssons (S) initiativärende NEJ = ordförandes 
avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  

JA: Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S) 
NEJ: Raymond Blixt (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 
 

Utfall 3 – 3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:     Justeras: 

JA: 4 röster 3 röster/Sed        Mikael Henrysson 

NEJ: 3 röster 4 röster/Sed                                                 Kenneth Bolinder 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå initiativärendet.           
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 54 Dnr 2020-00225  

Initiativärende: Möjlighet för kommunens 
gymnasieelever att äta lunch i Bjuvs kommun (med 
anledning av covid-19) 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
 
Ärendet gäller våra gymnasielever och deras möjlighet till lunch. 
På grund av Covid-19 så är alla gymnasieskolor stängda och inga luncher 
serveras för närvarande. Våra gymnasielever i Bjuvs kommun deltager i 
dagsläget via dator i skolarbetet på hemmaplan. Vi måste nu ge de 
gymnasielever som vill, möjligheten att få sin lunch, antingen i en av våra 
skolrestauranger eller hos någon lokal restaurang i Bjuvs kommun.  
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppmana Barn & 
Utbildningsnämnden att snarast tillse att våra gymnasieelever får 
möjligheten att få sin lunch antingen i våra skolrestauranger eller hos någon 
lokal restaurang i Bjuvs kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08    
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till initiativärendet. 

 

Information 

Ordförande informerar arbetsutskottet om att frågan skollunch för 
gymnasieelever är under beredning och planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10:25 – 10:30. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet om skollunch till 
gymnasieelever efter pågående beredning tas upp på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 15 april. 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 55 Dnr 2020-00226  

Initiativärende: Riktlinjer för subventionerade 
presentkort för invånare i Bjuvs kommun (med 
anledning av covid-19) 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
  
Ärendet gäller våra företag i Bjuvs kommun och deras överlevnad. 
På grund av Covid-19 så är alla företag i Sverige hårt drabbade. Vi ser hur 
olika företag drar ner på sin verksamheten till exempel permitteringar. I 
Bjuvs kommun finns ett antal företag som säkert kämpar för sin överlevnad 
idag. Här är det viktigt att vi som samhälle visar styrka och samhörighet. 
Vi som kommun kan inte göra allt, men vi kan göra en hel del. I ett anat 
initiativärende gällande gymnasieluncher pekar jag på att man skulle kunna 
äta lunch även hos de lokala restaurangerna och på detta sätt hjälpa till. 
Ett annat sätt att hjälpa till skulle kunna vara att man som kommuninvånare 
kan köpa ett presentkort för 250:- som är värt 500:-, och bara gäller hos 
Bjuvs kommuns företag. (se Örkelljunga https://www.hd.se/2020-04-
01/forsaljning-av-presentkort-gick-som-taget )  
Genom detta hjälper vi alla till att stödja våra företag i Bjuvs kommun.  
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att snarast ta fram riktlinjer så att man kan sälja 
presentkort för 250:- som har ett värde av 500:- . Detta presentkort går 
endast att använda hos företag i Bjuvs kommun. 
-Att kostnaden för detta ska tas ur de extra välfärdspengarna för 2020.    
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08     
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till initiativärendet. 

Ordförande yrkar att ärendet lämnas till beredning, åter kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 april. 

 

https://www.hd.se/2020-04-01/forsaljning-av-presentkort-gick-som-taget
https://www.hd.se/2020-04-01/forsaljning-av-presentkort-gick-som-taget
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna initiativärendet till 
beredning, ärendet åter kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet      
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§ 56 Dnr 2020-00227  

Initiativärende: Hyresreduktioner för föreningar i Bjuvs 
kommun (med anledning av covid-19) 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
      
Ärendet gäller våra föreningar i Bjuvs kommun som nu är drabbade av olika 
restriktioner med anledning av Covid-19 och deras möjlighet att ha sin 
verksamhet igång. 
Vi vet alla hur viktigt vårt föreningsliv är för vår kommun. Just nu kämpar 
många föreningar med sin verksamhet på olika sätt. Vissa föreningar har 
flyttat sin verksamhet utomhus och andra har fått ställa in. 
Under denna tid då man kanske fått ställa in eller flytta ut sin verksamhet 
borde man inte betala lokalhyra. 
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppmana Kultur och 
fritidsnämnden att snarast införa möjligheten till hyresreduktion för de 
tillfällen föreningen inte har kunnat bedriva verksamheten på grund av 
Covid-19. 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-08      
 

Yrkande 

Ordförande yrkar avslag på Anders Månssons (S) initiativärende eftersom 
initiativärendet berör annan nämnds verksamhet. 
 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) initiativärende och 
ordförandes avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes avslagsyrkande. 
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Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = Anders Månssons (S) initiativärende NEJ = ordförandes 
avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  

JA: Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S) 
NEJ: Raymond Blixt (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 
 

Utfall 3 – 3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:     Justeras: 

JA: 4 röster 3 röster/Sed        Mikael Henrysson 

NEJ: 3 röster 4 röster/Sed                                                 Kenneth Bolinder 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå initiativärendet.           
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 57 Dnr 2020-00010  

Anmälningar  

A) KS 2020-00222   
Pandemiplan för kommunstyrelsens verksamheter 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmälningen ska anses vara 
anmäld. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
      
 

 

 

 


