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§ 58 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 59 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2020-04-09. 
 
Ordförande föreslår som nytt ärende 5: Information om markanvisning 
trygghetsboende i Bjuvs kommun 
 
Anders Månson (S) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår 
placeras enligt nedan: 

Ärende 20 Initiativärende: Deltagande på distans vid politiska 
sammanträden 

 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med tillagda ärenden.      
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§ 60 Dnr 2020-00228  

Information om näringslivspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Näringslivssamordnare Bengt Fellbe informerade om arbetet med 
framtagande av näringslivsprogram, (benämningen ändras från 
näringslivspolicy). 
 
Arbetsutskottet informerades även om statistik för Bjuvs kommun gällande 
företagande, sysselsättning och arbetslöshet. 
 
Arbetet med att starta ett Näringslivsråd i Bjuvs kommun pågår också. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Näringslivssamordnare 
Diariet 
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§ 61 Dnr 2020-00229  

information om positionspapper infrastruktur - Familjen 
Helsingborg 

 

Sammanfattning 

Planeringschef Niklas Ögren och trafikingenjör Mattias Lindblad informerade 
om arbetet med positionspapper Familjen Helsingborg vilket innebär strategi 
för infrastruktur och kollektivtrafik.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 62 Dnr 2020-00230  

Yttrande åtgärdsförslag Trafikplan T21 Skånetrafiken 
2020 

Sammanfattning 

Efter den inledande regionövergripande dialogen med Skånes kommuner, 
gällande trafikutbudet i Skåne inför T21, har nu Skånetrafiken tagit fram en 
konkretiserad åtgärdsförslagslista. Under dialogen har kommuner och 
trafikföretag fått komma med förslag på åtgärder som bedöms gynnsamma 
för reseunderlag eller ekonomi. 

För att kondensera mängden åtgärdsförslag har Skånetrafiken varit tvungna 
att prioritera. Skånetrafikens prioriteringsarbete har tagit hänsyn till, 
kostnadstäckningsgrad, kostnad för åtgärden, kostnad/resa, antal resor, 
riktlinje i trafikförsörjningsprogrammet, om åtgärden är nödvändig av 
kapacitetsskäl, om åtgärden tillhör ett stråk med ett stort antal resande, om 
åtgärden innebär en märkbar ökning av marknadsandelen, 
infrastrukturåtgärder, andra långsiktiga planer för linjen, kommande 
trafikupphandlingar, vidare utredning av åtgärden, samt utifrån inkomna 
synpunkter från kommuner och trafikföretag. 

Förslagen i åtgärdslistan har delats i två kategorier, trafiksatsning och 
effektivisering. Gällande trafiksatsningar omnämns inga regionbusslinjer 
som trafikerar Bjuvs kommun. Inom effektivisering nämns 
regionbusslinjerna 250, 297 och 298.  

För regionbusslinjerna 297 och 298 innebär effektiviseringsförslaget ny 
körväg i Helsingborgs tätort, via tingshuset istället för G:A torg, vilket 
innebär en rakare och snabbare väg från Ekeby till Helsingborg. 
Regionbusslinje 250 får ny körväg längs Ringstorpsvägen, direkt mellan 
Älvsborgsgatan och Olympia park, vilket ger rakare och snabbare körväg till 
centrala Helsingborg. 

Bedömning 

Bjuvs kommun ser positivt på de åtgärdsförslag som finns för 
regionbusslinjerna 250, 297 och 298. Minskad restid för regionbussar in till 
centrala Helsingborg bedöms ge ökade incitament för Bjuvsbor att resa 
kollektivt. Att regionbuss 297 och 298 får snabbare körväg är synnerligen 
viktigt för att människor i Ekeby ska resa kollektivt då utbudet av 
kollektivtrafik är sämre än i kommunens övriga två tätorter som har eller 
kommer få tillgång till persontågtrafik. 
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Bjuvs kommun ser negativt på generella effektiviseringsåtgärder där utbudet 
för landsbygden blir sämre och ställer sig frågande till hur sådana åtgärder 
ligger i linje med Skånetrafikens ansvar att finnas tillgänglig för alla som bor 
i Skåne. Bjuvs kommun anser att nedskärningar i utbud på landsbygden inte 
bidrar till att skapa förutsättningar att resa hållbart i hela Skåne. 

 

Sammantaget bedömer Bjuvs kommun att de åtgärder som föreslås av 
Skånetrafiken kommer att bidra till ökat resande med kollektivtrafik, såväl 
regionalt som lokalt.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Lindblad, 2020-04-06 
Trafikplan 2021 – Dialogfönster utifrån föreslagna prioriteringar, 
Skånetrafiken, 2020 
Åtgärdsförslag Trafikplan T21, Skånetrafiken, 2020 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta 
Skånetrafiken.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta Skånetrafiken.  
 

 

Beslutet skickas till: 
Skånetrafiken 
Trafikingenjör 
Diariet 
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§ 63 Dnr 2020-00236  

Information om markanvisning trygghetsboende i 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Planeringschef Niklas Ögren informerade om inkomna intresseanmälningar 
till markanvisningsavtal för trygghetsboende Ulven 3, Bjuv. 
 
Sista dag för att lämna in intresseanmälan var 3 april. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
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§ 64 Dnr 2020-00232  

Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2020 för 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2020 
föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år 
2019 enligt bilaga, inklusive förslag till ombudgetering av ett projekt samt 
sammanläggning av projekt relaterat till väg 110. Totalt föreslås 81,1 mnkr 
tilläggsbudgeteras och 84 tkr ombudgeteras.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Revidering av investeringsbudget 2020-04-08 
Bilaga till Tilläggsäskande investeringar 2020 
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 182 
Kommunstyrelsen, 2019-10-23, § 183 

Ärendet 

Under 2019 investerade kommunen totalt 105,2 mnkr, vilket är 47 procent 
av budgeterade investeringsmedel. Flera projekt har av olika anledningar 
inte kunnat slutföras eller utnyttjat hela investeringsanslaget och flera av 
dessa investeringar kommer fortsätta under 2020. Därmed finns behov av 
att tilläggsbudgetera hela eller delar av ej utnyttjade anslag till 2020 enligt 
bifogade förslag.  

För de investeringsprojekt som detta avser är överföringen från 2019 för 
den skattefinansierade verksamheten totalt 81 418 tkr, vilka föreslås 
tilläggsbudgeteras 2020 med totalt 81 113 tkr. 

 

I oktober behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott två ärenden från 
Kultur- och fritidsnämnden gällande önskemål om ombudgetering. Från 
projekt 435 Meröppet bibliotek med 203 tkr till projekt 430 KoF övergripande 
samt 84 tkr från projekt 431 renovering av gruvmuseet till nytt projekt, 
avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet. Förvaltningen 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av 84 tkr från projekt 
431 till nytt projekt avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet, 
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medan anslaget för övergripande investeringar i budgeten för 2020 har höjts 
från 500 tkr till 750 tkr. 

  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
angående att de fem åtgärderna relaterat till Väg 110 enligt 
medfinansieringsavtalet med Trafikverket fortsättningsvis redovisas under 
samma projekt. Projektets olika delar följs upp under 5 olika aktiviteter. 
Findus bidrag (6,4 mnkr) fördelas mellan åtgärd 4 och ”flytt av utfart”. 
Projektet ersätter projekt nr 177, 113 och 109. Upparbetade medel förs över 
i redovisningen till respektive aktivitet under ett projekt. Det innebär att 
tidigare bruttoinvesteringar på totalt 8,7 mnkr för de fem projekten istället blir 
en nettoinvestering på 2,3 mnkr för det gemensamma projektet. Under 2019 
uppgår utfallet till totalt 2 783 tkr. 

 

I den sammanställda investeringsbudgeten för 2020 finns upptaget 5,5 mnkr 
som intäkt vid försäljning av fastigheter. Förslagsvis förtydligas att denna 
post läggs till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020. 

 

Dessutom förslås investeringsprojekt 153 Detaljplan 
Skeneholmssalen/bibliotek inklusive utredning flyttas från tekniska nämnden 
till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

tilläggsbudgetera investeringsanslag med 81 113 tkr enligt förslag daterat 
2020-04-08.  

ombudgetera 84 tkr från projekt 431 till nytt projekt avseende dokumentation 
i ljud och bild av gruvmuséet 

slå samman de fem åtgärderna relaterat till väg 110 enligt 
medfinansieringsavtalet med Trafikverket från 8,7 mnkr till ett gemensamt 
projekt med 2,3 mnkr 

flytta investeringsanslag 163 försäljning fastigheter samt 153 Detaljplan 
Skeneholmssalen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  
tilläggsbudgetera investeringsanslag med 81 113 tkr enligt förslag daterat 
2020-04-08.  
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ombudgetera 84 tkr från projekt 431 till nytt projekt avseende dokumentation 
i ljud och bild av gruvmuséet 

slå samman de fem åtgärderna relaterat till väg 110 enligt 
medfinansieringsavtalet med Trafikverket från 8,7 mnkr till ett gemensamt 
projekt med 2,3 mnkr 

flytta investeringsanslag 163 försäljning fastigheter samt 153 Detaljplan 
Skeneholmssalen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 65 Dnr 2020-00235  

Angående möjligheten att erbjuda kyld mat till 
gymnasielever som bor inom Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Med anledning av covid-19 har gymnasieskolorna för tillfället 
distansundervisning. 

Med anledning av detta har kontakt tagits med förvaltningschef vård och 
omsorg Jessica Alfredson och kostchef Rikard Gustavsson för att 
undersöka vilka möjligheter det finns för kommunens gymnasieelever att 
erbjudas kyld mat. Följande uppgifter lämnats: 

Kostenheten har kapacitet att erbjuda mat för avhämtning åt gymnasielever 
som bor inom kommunen.   

Förslaget innebär att eleverna hämtar kyld mat i portionsförpackning och att 
uthämtning kan göras i köket på Jens Billeskolan, Varagårdsskolan samt 
Ekeby skola.   

Tillagning av luncherna sker på Jens Billeskolan där kylköket är. Kylköket 
ger en större flexibilitet och produktionen kan anpassas efter övrig 
produktion och behov av personal. Kostenheten transporterar maten till 
respektive skola för upphämtning. Förvaras maten i kyl håller den två veckor 
vilket ger möjligheten att eleverna själv kan styra vilka rätter de vill äta och 
när.  

Det som är viktigt att poängtera är att ansvaret för livsmedelssäkerheten går 
över till eleven när maten hämtas på skolan. 

 

Kostenheten kommer utgå från föregående veckas matsedel och tillagar 
rätter utifrån denna. 

Fördelen med detta är att eleverna kan följa matsedeln på kommunens 
hemsida vilket minskar risken för diskussioner och öka möjligheten för att få 
hem råvaror som vi ändå ska använda för övrig skolmat.  

 

Ekonomi 

Vid en omfattning om 350 elever, 5 dagar/ vecka och med ett portionspris 
på 42,56 kr (motsvarar priset för lunch, grundskola) ger detta en kostnad om 
14 896 kr/vecka   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse,  Susan Elmlund, 2020-04-09 

 

Korrigering 

Den uppskattade kostnaden blir 14 896 kr per dag, inte per vecka. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att i samband med pågående 
distansutbildning på gymnasieskolorna till gymnasielever boende i Bjuvs 
kommun erbjuda kyld mat för avhämtning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att i 
samband med pågående distansutbildning på gymnasieskolorna till 
gymnasielever boende i Bjuvs kommun erbjuda kyld mat för avhämtning. 

Kostnaden finansieras av medel från kommunstyrelsen till förfogande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 66 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 

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. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

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. 

 

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.   

 

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.   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 67 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. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

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

 

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.  
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 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 

Tjänsteskrivelsen, Susan Elmlund, 2020-04-06  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 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. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

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 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-06   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2020-00028  

Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019 

Sammanfattning 

Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 
2019. 

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 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-07 
Årsredovisning, Bjuvs Stadsnät AB 2019 
Granskningsrapport och revisionsberättelse 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019, 

samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.    

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Jäv 

Kenneth Bolinder (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs 
Stadsnät AB 2019, 
samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs 
Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.    
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2020-00184  

Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2019 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst redovisar i skrivelser sin verksamhet 
och sin ekonomi för året 2019.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-09 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2019   
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 avseende Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 avseende 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 72 Dnr 2020-00182  

Årsredovisning Söderåsens miljöförbund 2019  

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin 
ekonomi för året 2019.    
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-08 
Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2019  
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 avseende Söderåsens miljöförbund.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 avseende 
Söderåsens miljöförbund.   
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 73 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 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2018 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå 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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

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.    

 

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 
 
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.    
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 74 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 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2019 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive 
hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå 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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

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.    

 

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 
 
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: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 75 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 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-09 
Årsredovisning 2019 för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå 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 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33 (37) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 

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.    

 

 

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 

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: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 76 Dnr 2020-00231  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2020-2021 

Sammanfattning 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i 
Sverige. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill 
minska risken att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta 
Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i 
behov av ett ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda 
boende i Sveriges kommuner skyltar och annat material utan kostnad. Detta 
gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 
upp.  

Organisationen önskar att Bjuvs kommun bidrar med 5000 kr 2020 och 
5000 kr 2021 till verksamheten. Pengarna kommer att användas för att 
erbjuda skyltar och material till grannsamverkansgrupperna i Bjuvs kommun 
och bidrar till att skapa en tryggare boendemiljö i kommunen.  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-04-08  
Finansiering av Grannsamverkanskyltar – ansökan om kommunbidrag   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att stödja grannsamverkanverksamheten i 
Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 och 5000 kr 2021.     
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 
och 5000 kr 2021.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 77 Dnr 2020-00237  

Initiativärende: Deltagande på distans vid politiska 
sammanträden 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
Ärendet handlar om att som ledamot eller ersättare i en nämnd deltaga på 
möten i styrelse och nämnder. 
Att kunna följa en nämnds möten via digitala medel skulle göra att de som 
inte kan närvara fysiskt kan följa hur diskusitionerna går på mötet.  
Om man deltager i mötet på detta sätt så är man bara medhörarare och har 
inte yttranderätt eller beslutanderätt. 
Sekretessen gäller även om man deltager via digitala medel. 
Arvode utgår inte om man deltager på detta sätt. 
Att för framtiden utreda hur vi ska kunna ha möten på distans så att vi står 
väl rustade vid andra framtida händelser som gör att vårt normala arbetssätt 
omöjliggörs. 
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att snarast möjligöra deltagande på distans i möten med styrelser och 
nämnder för ej närvarande ledamöter och ersättare för att säkerställa att alla 
partier har samma information. 
-Att utreda möjligheterna till deltagande med yttrande och beslutsrätt i 
sammanträden på distans, om synnerligga skäl föreligger, för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Ett sådant 
deltagande på distans ska emellertid ske på det sätt som anges i 
kommunallagen, 5 kap, 16 §. 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, Anders Månsson (S), 2020-04-15      
 
 

Beslutsformulering 

Ordförande föreslår att ärendet avslås i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och överlämnas till parlamentarisk grupp som ordförande kommer att kalla 
till möte 2020-04-20 kl 17:00. 
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Anders Månsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
överlämnar ärendet till parlamentarisk grupp som kommer att kallas till möte 
2020-04-20 kl 17:00. 

Ulrika Thulin (S) och Kenneth Bolinder (S) bifaller Anders Månssons (S) 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna initiativärendet till 
parlamentarisk grupp som ordförande kommer att kalla till möte 2020-04-20 
kl 17:00. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ordförande 
Diariet 


