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Plats och tid Konferensrum Selleberga, onsdagen den 29 januari 2020 kl 09:00-10:00 

Beslutande Mikael Henrysson SD), ordförande 
Anders Månsson (S) 
Christer Landin (S) 
Nils Nilsson (C) 
 
 
 
 
 

Claes Osslén (SD) 

Ersättare Jörgen Johnsson (M) för Patric Fors (M)  

Övriga närvarande Christer Pålsson, kommundirektör 
Julia Pietrek, kanslichef 
Karolina Larsson, HR-chef, § 11 
Cecilia Holmblad NSR, § 10 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunalhuset måndag 2020-02-03 kl 15:00 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 8-13 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson (SD) 

 

 

 
 
Justerare  

Anders Månsson (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-29 

Anslaget är uppsatt  2020-02-04 – 2020-02-26  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledning 
 

Underskrift 
 

 Susan Elmlund 
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§ 8 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anders Månsson (S) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 9 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-01-22.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 10 Dnr 2020-00079  

Ny avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2020-04-01 

Sammanfattning 

Styrelsen i NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har beslutat om 
ny avfallstaxa för beslut i respektive delägarkommuns kommunfullmäktige 
att gälla från 1 april 2020. 

 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom 
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med två 
fyrfackskärl.  

För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl 
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår godkänna förslaget till justeringar i 
avfallstaxan.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-01-09 
Förslag till ny avfallstaxa från 2020-04-01 

 

Ärendet 

NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen. 

2010 beslutade kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att 
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, 
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 2020. 
Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv. 

I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom 
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med två 
fyrfackskärl.  
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För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl 
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs. 

 

Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att 
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska 
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar.  

Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % 
matavfall, tidningar och förpackningar.  

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

fastställa ny avfallstaxa 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: 
 
fastställa ny avfallstaxa för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 11 Dnr 2019-00378  

Uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning gällande 
sänkning av veckoarbetstid 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde 2019-09-
18, § 160, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återuppta 
förhandlingarna om sänkning av veckoarbetstiden inom vård- och omsorgs-
verksamheten.  

 

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete på vård- och 
omsorgsförvaltningen, tillsammans med berörda fackliga organisationer, om 
heltid som norm, som berör frågor om bemanning och arbetstider inom 
vård- och omsorgsverksamheten. Frågan om minskad veckoarbetstid 
bedöms därmed ha ett sammanhang.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Karolina Larsson, 2020-01-16  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-18, § 160 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta  

 att uppdraget att återuppta förhandlingarna om sänkning av 
veckoarbetstiden inom vård- och omsorgsverksamheten återkallas.   

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att uppdraget med att återuppta förhandlingarna 
med Kommunal arbetarförbundet ska verkställas. 
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Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
att uppdraget att återuppta förhandlingarna om sänkning av 
veckoarbetstiden inom vård- och omsorgsverksamheten återkallas. 
 
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Diariet 
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§ 12 Dnr 2019-00230  

Svar på motion från Mikael Henrysson (SD): Angående 
valupplysning 

Sammanfattning 

Mikael Henrysson (SD) lämnade 2019-05-20 in en motion angående 
valupplysning med förslag till beslut ”Att ge Bjuvs kommuns 
kommunikationsavdelning i uppdrag att komma med förslag på hur vi kan 
upplysa invånarna om att det är val”. 

Förvaltningen föreslår att frågan aktualiseras inför nästa gång det är 
allmänna val i Sverige det vill säga hösten 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-01-20 
Motion, Mikael Henrysson (SD), 2019-05-20 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 
ska anses vara besvarad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 13 Dnr 2019-00207  

Svar på medborgarförslag angående Ekeby skola 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 anmäldes ett 
medborgarförslag som efterfrågar en medborgardialog om situation på 
Ekeby skola och planeringen för skolan och området framöver.  
 
Tekniska nämnden har efter samråd med barn- och utbildningsnämnden 
besluta att projektera nybyggnation av en förskola på Lärkgatan i Ekeby, till 
en kostnad om ca 50 mnkr, under perioden 2020-2021.  
 
Skolans i Ekeby behov är under utredning år 2020 med avsikten att bygga 
2021–2022. Frågor som berör skolan utformning och placering ingår ännu 
inte i utredningen. Dessa återkommer i en senare skede av utredningen, 
preliminärt hösten 2020, då även frågan om hur utredningen kommuniceras 
kan aktualiseras.    
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-01-20 
Medborgarförslag, Magnus Sjöberg, 2019-04-25 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta   

att medborgarförslaget anses besvarad enligt ovanstående sammanfattning. 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att från kommunens sida hålls ett informationsmöte 
under våren för att presentera den planerade förskolan och en preliminär 
plan för den nya skolan. 

Att medborgardialog om skolan och skolområdet hålles vid lämplig tidpunkt, 
dock senast inom ett år. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Nils Nilssons 
(C) förslag, 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 medborgarförslaget anses besvarad enligt ovanstående sammanfattning.   
 
 

Reservation 

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

 

 

 


