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§ 16 Dnr 2023-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 31 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.           

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 31 tjänstgörande ledamöter.         
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§ 17 Dnr 2023-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Patric Fors (M) och Terhi Laine (S).           

       

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Patric Fors (M) och Terhi Laine S) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 18 Dnr 2023-00006  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag på dagordning daterad 2023-02-20. 

Ordförande föreslår som nytt ärende 12 Avsägelse från Andreas Björk (SD) 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning och ersättare i Bjuvs Stadsnät AB      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 19 Dnr 2022-00613  

Revidering av grävbestämmelser för allmän platsmark i 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 20 december 2022,  
§ 161 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade Grävbestämmelser 
för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska börja gälla 2023-03-01. 
Grävbestämmelserna föreslås revideras främst i de delar som gäller skärpta 
krav på återställningstid och sanktionsmöjligheter kopplat till detta.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att två mindre justeringar görs i 
förslaget till revidering. Under punkten 2.2 i förslaget föreslås att meningen 
Vid nedläggning av kablar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 
(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning) ändras till Vid nedläggning av 
kablar och ledningar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 
(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning). Under punkten 4.3 i förslaget 
föreslås byggnadsförvaltningen ändras till bygg- och miljöförvaltningen.  
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget.  

   
  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 30 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till 
reviderade grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att 
bestämmelserna ska börja gälla 2023-03-01.  
 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 38 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderade 
grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att 
bestämmelserna ska börja gälla 2023-03-01.    

 
 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 20 Dnr 2023-00056  

Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs 
kommun - antagande 

 

Sammanfattning  

OBOS Mark AB förvärvade under 2021 fastigheterna Ljungsgård 2:206 och 
del av 2:98 (numera Ljungsgård 2:210) i Billesholm. För att möjliggöra ny 
byggnation av bostäder krävs en ny detaljplan. Planens syfte är att pröva 
lämpligheten att bebygga fastigheterna med ca 24 bostäder i form av 
radhus och parhus i en till två våningar.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, 
sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under 
perioden 1 juni – 1 juli 2022, granskning skedde under perioden 2 november 
– 5 december 2022. Bedömningen är att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB.  
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kap. plan- och bygglagen, 
PBL. 
 
Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-01-26 
§ 9 
 
Då delar av planområdet ligger utanför områden utpekade för bostäder i 
översiktsplanen drivs detaljplanen med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
   
  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 25 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för 
Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 40 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 
. 

   

 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 21 Dnr 2023-00080  

Finanspolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Nu gällande finanspolicy antogs av fullmäktige 2020-04-29. Enligt 
finanspolicyn ska kommunstyrelsen vid behov av revideringar lämna förslag 
om revideringar till kommunfullmäktige. Efter genomgång av nuvarande 
finanspolicy föreslår kommunstyrelsens förvaltning revideringar enligt 
bifogat förslag till reviderad finanspolicy.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-01-26 
Förslag till reviderad Finanspolicy (med spårning av ändringar) 
Förslag till reviderad Finanspolicy 
  

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomgång av kommunens 
finanspolicy och gjort justeringar och förtydliganden utifrån nu gällande 
förutsättningar, samt behovet av styrning, uppföljning, intern kontroll och en 
effektiv medelsförvaltning.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny 
finanspolicy för Bjuvs kommun.    

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun.    
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 26 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny 
finanspolicy för Bjuvs kommun.   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 42 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Matthias Åkesson (M) och Keneth Bolinder (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun.   

   

 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Bjuvs stadsnät AB 
AB Bjuvsbostäder 
Omsorg i Bjuv AB 
Diariet 
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§ 22 Dnr 2023-00079  

Ägardirektiv och bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 28 november 2019 att 
bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun. Bolaget 
registrerades 2020 och omsorgsverksamheten flyttades över till bolaget 
under 2021. Därefter har det pågått ett arbete med att jobba igenom avtal 
och skapa en resursfördelningsmodell som grund för prissättningen av 
omsorgsbolagets tjänster. Hösten 2022 påbörjades ett arbete med att 
revidera och kvalitetssäkra avtal och styrdokument med hjälp av 
momsexperter och jurister, vilket bl.a. resulterat i revideringar av avtal, 
bolagsordning och ägardirektiv.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-02-01 
Nuvarande bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 
Nuvarande ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 
Förslag till bolagsordning Omsorg i Bjuv AB, 2022-12-19 
Förslag till ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB, 2023-01-25 
Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB, 2023-01-25 
Avtal om tillhandahållande av tjänster 2023-01-25 
Resurs- och prissättningsmodell för omsorgsbolagets tjänster 
  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har med hjälp av extern expertis 
kvalitetssäkrat avtal, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige är 
det organ som har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. 
Bolagsordningen anger bl.a. föremålet för bolagets verksamhet och 
ändamålet med bolagets verksamhet, d.v.s. vilken verksamhet bolaget ska 
bedriva och syftet med bolagets verksamhet. Bolagsordningen beslutas av 
Kommunfullmäktige och antas av bolagsstämman. 

Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och är ett 
styrdokument som mer i detalj anger inriktningen och ramarna för bolagets 
verksamhet, samt reglerar frågor relaterade till styrning och uppföljning i 
form av återrapporteringskrav. Genom ägardirektivet ska 
kommunfullmäktige klargöra inriktningen för verksamheten och de 
strategiska målen. Ägardirektivet ska beslutas av kommunfullmäktige och 
därefter antas av bolagsstämman. När ägardirektivet är antaget av 
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bolagsstämman är styrelsen och verkställande direktör skyldiga att följa 
utfärdade direktiv enligt ägardirektivet, såvida dessa inte bryter mot 
tvingande lagstiftning.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
bolagsordning och ägardirektiv enligt beslutsunderlagets bilagor.    

 

 

Yrkande 

Maria Berglund (KD) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta bolagsordning och ägardirektiv enligt 
beslutsunderlagets bilagor.    
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 27 
 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ulrika Thulin (S) yrkar: 

”Att texten ”utrymme för politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett 
beträffande bolagets verksamhet finns därför inte” stryks ur förslaget till 
ägardirektiv.” 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 11:05 – 11:10 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
bolagsordning och ägardirektiv enligt beslutsunderlagets bilagor.    
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och 
Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 43 

 

Yrkanden 

Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD), Baloo Engström (SD) och 
Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Krister Nilsson (C) yrkar att texten ”Utrymme för politisk aktivitet i strid mot 
vad fullmäktige avsett beträffande bolagets verksamhet finns därför inte.” 
stryks. 

Ulrika Thulin (S), Urban Berglund (KD) och Viktoria Sjöstrand (V) yrkar bifall 
till Krister Nilssons (C) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Krister 
Nilsson (C) ändringsyrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enlig kommunstyrelsens förslag. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = Kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Krister Nilssons (C) ändringsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      18 JA-röster och 13 NEJ-röster  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordning och ägardirektiv enligt 
beslutsunderlagets bilagor.    
   

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Patrik Söderberg (S), Kai Christiansen (S), Madeleine 
Landin (S), Inga Bakken (S), Urban Berglund (KD), Anders Månsson (S), 
Krister Nilsson (C), Christer Landin (S) och Tehri Laine (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  

 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Omsorg i Bjuv AB 
Diariet 
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§ 23 Dnr 2022-00345  

Uppdaterade policyer för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 augusti 2022, § 131, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva 
nuvarande policy för representation, mutor och jäv från 2014-09-25 och anta  
ny policy för representation och gåvor respektive ny policy mot mutor och 
jäv. Efter beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott noterade 
kommunstyrelsens förvaltning att förslagen på ett par punkter behövde 
förtydligas för att kunna rikta sig till både anställda och förtroendevalda.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund gjort några 
företrädesvis redaktionella ändringar i förslagen till policyer.  
   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 29 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att anta Policy för representation och gåvor (förslag januari 2023)  

- att anta Policy mot mutor och jäv (förslag januari 2023) 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 45 
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2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att anta Policy för representation och gåvor (förslag januari 2023)  

- att anta Policy mot mutor och jäv (förslag januari 2023) 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag 
HR-chef 
Diariet 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2022-00204  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående att 
återgå till 37-timmarsvecka som heltidmått inom Vård 
och Omsorg 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (s), har i en motion framfört att Vård- och omsorgsnämnden 
och Omsorg i Bjuv AB ska få i uppdrag att omförhandla avtal så att 
kommunen återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått för personal som 
arbetar måndag-söndag. Motionen har remitterats till vård- och 
omsorgsnämnden som beslutat att föreslå fullmäktige att motionen ska 
anses besvarad. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Anna-Lena Hesselroth, 2023-02-01 
Vård och omsorgsnämndens beslut 2022-11-28 § 96 inklusive 
beslutsunderlag 
Motion från Ulrika Thulin (S) 2022-04-20 
  

 

Ärendet 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som den 28 
november 2022 beslutade att föreslå fullmäktige att motionen skulle anses 
besvarad.  

När det gäller anställning och arbetstider följer kommunen de centrala 
kollektivavtalen och Bjuv har i dagsläget inte något avtal om annat 
heltidsmått än det som anges i allmänna bestämmelser (AB).  

I protokollet från Vård- och omsorgsnämnden redogörs för utmaningar och 
pågående utvecklingsarbete kring arbetstids- och bemanningsfrågan.  
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Omsorg i Bjuv AB och det är 
något Bjuv delar med många kommuner då behovet av arbetskraft ökar (fler 
äldre) samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar i samhället.   
 
För att klara utmaningen krävs ett aktivt utvecklingsarbete inom flera 
områden där frågan om arbetstider och dess förläggning är ett viktigt 
utvecklingsområde. För att bedriva utvecklingsarbetet på ett effektivt sätt 
behöver arbetstidsmåttet kopplas ihop med frågan om bemanning och 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

schemaläggning för att hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet och 
trygghet för de Bjuvs kommun arbetar för. 
 
Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring bemanning och schemaläggning 
tillsammans med de fackliga organisationerna utifrån centrala kollektivavtal 
där den gemensamma intensionen för att klara rekryteringsutmaningen är 
att heltidsanställningar ska vara normen. Frågan om arbetstidsmåttet är i 
detta arbete en viktig pusselbit för att både möta kraven på heltidsmått för 
medarbetarna och bibehållande av en hög kvalité i omsorgen om de äldre. 
Den styrande majoriteten anser inte att arbetstidsmåttet bör brytas ut som 
en enskild fråga då det är av största vikt att utvecklingsarbetet kring 
arbetstider, arbetstidsmått och bemanning hålls ihop.  
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

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

 

Yrkande 

Liselott Ljung (S) och Maria Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Bolinder (SD), Jörgen Johnsson (M) och Zofia Svensson (M) yrkar 
bifall till ordförandes förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Reservation 

Maria Berglund (KD) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 22 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och 
Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2023-02-15, § 46 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Matthias Åkesson (M) och Baloo Engström (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Thulin (S), Krister Nilsson (C), Viktoria Sjöstrand (V), Urban Berglund 
(KD) och Inga Bakken (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika 
Thulins (S) bifallsyrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enlig 
kommunstyrelsens förslag. 

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
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Votering  

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = Kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Ulrika Thulins (S) bifallsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      18 JA-röster och 13 NEJ-röster  

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.  
   

 
 

Reservation 

Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Patrik Söderberg (S), Anders 
Månsson (S), Kai Christiansen (S), Terhi Laine (S), Christer Landin (S), 
Madeleine Landin (S) och Inga Bakken (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin (S) 
Socialnämnden 
Omsorg i Bjuv AB  
Diariet 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2023-00091  

Avsägelse från Martin Fridehjelm (S) som huvudman i 
Ekeby Sparbank samt val av ny huvudman 

 

Sammanfattning  

Martin Fridehjelm (S) har 2023-02-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som huvudman i Ekeby Sparbank. 

Val av ny huvudman görs vid kommande sammanträde.     

  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Martin Fridehjelm (S) från det 
aktuella uppdraget och lägga ett tack till protokollet. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Martin Fridehjelm (S) 
Ekeby Sparbank 
Kommunsekreterare 
Diariet 

   

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2023-00105  

Avsägelse från Lars Paradis (S) som ersättare i 
tekniska nämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Lars Paradis (S) har 2023-02-20 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i tekniska nämnden. 

Som ny ersättare föreslås Alf Nilsson (S).     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Paradis (S) från det aktuella 
uppdraget och att lägga ett tack till protokollet, samt 

Att välja Alf Nilsson (S) som ny ersättare i tekniska nämnden. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Lars Paradis (S) 
Alf Nilsson (S) 
Tekniska nämnden 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2023-00112  

Avsägelse från Andreas Björk (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning och ersättare i Bjuvs Stadsnät AB samt 
nya val 

 

Sammanfattning  

Andreas Björk (SD) har 2023-02-23 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i Bjuvs Stadsnät AB.    

 Nya val av görs vid kommande sammanträde.     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Andreas Björk (SD) från de aktuella 
uppdragen och lägga ett tack till protokollet. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Andreas Björk (SD) 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
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§ 28 Dnr 2023-00009  

Anmälningar  

 

A)  KS 2023-00099 
Länsstyrelsen: Beslut om ny ersättare efter Camilla Sjöberg (C) i 
kommunfullmäktige 
 

B)  KS 2023-00113 
Interpellation från Maria Berglund (KD) till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Henrysson (SD) gällande Bjuvs del av ansvaret för Skånes och 
Svensk livsmedelsproduktion 

 

C)  KS 2023-00115 
Interpellation från Ulrika Thulin (S) till kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson (SD) gällande möjlig etablering av fiskodling och fiskeförädling i 
Bjuvs kommun 

 

 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälan ska anses vara anmäld och att 
interpellationerna får ställas. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



7. Ägardirektiv och bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 

Kommunstyrelsens förslag = JA 

Krister Nilsson ändringsyrkande = NEJ 

 

Ja 18 

Nej 13 

Ej röstat 0 

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Kenneth Bolinder (SD) Ja 

4 Kalle Holm (SD) Ja 

5 Raymond Blixt (SD) Ja 

6 Bengt Gottschalk (SD) Ja 

7 Christel Hedlund (SD) Ja 

8 Lisbeth Madsen (SD) Ja 

9 Thomas Olsén (SD) Ja 

10 Baloo Engström (SD) Ja 

11 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

13 Sven-Ingvar Blixt (SD) Ja 

14 Matthias Åkesson (M) Ja 

15 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

16 Patric Fors (M) Ja 

17 Andrej Schönbäck (M) Ja 

18 Jörgen Johnsson (M) Ja 

201 Lars Hein (SD) Ja 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

22 Christer Landin (S) Nej 

23 Madeleine Landin (S) Nej 

24 Patrik Söderberg (S) Nej 

25 Terhi Laine (S) Nej 

26 Bo Blixt (S)  Nej 

27 Liselott Rehnstrand (S) Nej 

28 Kai Christiansen (S) Nej 

30 Krister Nilsson (C) Nej 

211 Inga Bakken (S) Nej 

216 Viktoria Sjöstrand (V) Nej 

220 Urban Berglund (KD) Nej 

  



9. Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående att återgå till 37-timmarsvecka som 

heltidmått inom Vård och Omsorg 

Kommunstyrelsens förslag = JA 

Bifall till motionen = NEJ 

 

Ja 18 

Nej 13 

Ej röstat 0 

 

1 Pia Trollehjelm (SD) Ja 

2 Mikael Henrysson (SD) Ja 

3 Kenneth Bolinder (SD) Ja 

4 Kalle Holm (SD) Ja 

5 Raymond Blixt (SD) Ja 

6 Bengt Gottschalk (SD) Ja 

7 Christel Hedlund (SD) Ja 

8 Lisbeth Madsen (SD) Ja 

9 Thomas Olsén (SD) Ja 

10 Baloo Engström (SD) Ja 

11 Benny Trollehjelm (SD) Ja 

13 Sven-Ingvar Blixt (SD) Ja 

14 Matthias Åkesson (M) Ja 

15 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ja 

16 Patric Fors (M) Ja 

17 Andrej Schönbäck (M) Ja 

18 Jörgen Johnsson (M) Ja 

201 Lars Hein (SD) Ja 

19 Ulrika Thulin (S) Nej 

20 Anders Månsson (S) Nej 

22 Christer Landin (S) Nej 

23 Madeleine Landin (S) Nej 

24 Patrik Söderberg (S) Nej 

25 Terhi Laine (S) Nej 

26 Bo Blixt (S)  Nej 

27 Liselott Rehnstrand (S) Nej 

28 Kai Christiansen (S) Nej 

30 Krister Nilsson (C) Nej 

211 Inga Bakken (S) Nej 

216 Viktoria Sjöstrand (V) Nej 

220 Urban Berglund (KD) Nej 
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