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§ 97 Dnr 2020-00001  

Upprop  

Ordförande genomför upprop och finner att det är 29 tjänstgörande 
ledamöter närvarande. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 29 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 98 Dnr 2020-00002  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Andrej Schönbäck (M) och Martin 
Fridehjelm (S).     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Andrej Schönbäck (M) och Martin 
Fridehjelm (S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 99 Dnr 2020-00003  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-04-22. 

Ordförande föreslår följande tillägg: 

Ärende 28: Avsägelse från Titti Henrysson (SD) gällande uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

Ärende 33: Avsägelse från Daniel Bergsten (SD) gällande uppdraget som 
ledamot i AB Bjuvsbostäder samt val av ny ledamot 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandens förslag på tillägg.  
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§ 100 Dnr 2019-00233  

Årsredovisning för Bjuvs kommun 2019 

 

Sammanfattning  

Förslag till Årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun är framtaget.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-08, § 45 
Revisionen, revisionsberättelse 
Revisionen, granskningsrapport 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Bjuvs kommun 

överlämna årsredovisningen till revisionen.   

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 55 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till årsredovisning 2019 
för Bjuvs kommun. 

 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 101 Dnr 2019-00355  

Tilläggsbudgetering 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 
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statsbidrag motsvarande 339 kronor per invånare. För Bjuv motsvarar det 
5,3 miljoner kronor. 

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, 
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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.   

 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-08, § 47 
 

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), Kenneth Bolinder (S), Alf Nilsson (S) och Leif Johansson 
(V) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkade. 

Pia Trollehjelm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

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 2020.   

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S), Alf Nilsson (S) 
och Leif Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 57 

 

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. 

Maria Berglund (KD) och Stefan Svalö (S) yrkar bifall till Anders Månssons 
(S) yrkade. 

Christel Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

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

  

Votering 

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

Omröstningsresultat 

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

16 JA-röster och 13 NEJ-röster 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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.   

 
 

Reservation 

Tjänstgörande ledamöter från (S), (V), (C) och (KD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Diariet 
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§ 102 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 
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431 till nytt projekt avseende dokumentation i ljud och bild av gruvmuséet, 
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 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.  

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. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 64 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) tilläggsyrkar att innan projekt 153 detaljplan 
Skeneholms bibliotek sätts igång utreda hur barnomsorgssituationen, 
bibliotek och skolans behov ser ut i Billesholm i framtiden. 
 
Ordförande tilläggsyrkar att tilläggsbudgetera 5 mnkr till investeringsprojekt 
nr 158 Årliga investeringar fastighetsinvesteringar för 2020. 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:25 

 

Återkallande 

Ordförande återkallar sitt tilläggsyrkande, yrkandet återkommer som separat 
ärende. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer propositionsordning på arbetsutskottets förslag med 
Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och arbetsutskottets förslag, och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 59 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) tilläggsyrkar att innan projekt 153 detaljplan 
Skeneholms bibliotek sätts igång utreda hur barnomsorgssituationen, 
bibliotek och skolans behov ser ut i Billesholm i framtiden. 
 
Krister Nilsson (C), Kenneth Bolinder (S) och Stefan Svalö (S) yrkar bifall till 
Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 
      

Propositionsordning 

Ordförande ställer propositionsordning på kommunstyrelsens förslag med 
Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och kommunstyrelsens förslag, och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 103 Dnr 2020-00028  

Årsredovisning 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.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 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.    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 70 
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Jäv 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag 
till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2019, 
 
samt beslutar kommunstyrelsen 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.    
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 66 

 

Jäv 

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

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till årsredovisning för 
Bjuvs Stadsnät AB 2019. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bjuvs Stadsnät AB 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 104 Dnr 2020-00254  

Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2019 

 

Sammanfattning  

AB Bjuvsbostäder har inkommit med årsredovisning för 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 de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det 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 kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-22 
Årsredovisning AB Bjuvsbostäder 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Granskningsrapport 2019 lekmannarevisorer 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9:55 – 10:05 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2019 

 

Samt föreslår kommunstyrelsen besluta att 
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Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;  

Godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2019 

 

Samt beslutar kommunstyrelsen att 

Den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 72 

  

Jäv 

Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till årsredovisning för AB 
Bjuvsbostäder 2019. 

   

 
Beslutet skickas till: 
AB Bjuvsbostäder 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 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. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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.  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 67 
 

Yrkande 

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

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

 

Propositionsordning 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 63 

 

Yrkanden 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

      

Propositionsordning 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 

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

16 JA-röster och 13 NEJ-röster 

          

Kommunfullmäktiges beslut 

kommunfullmäktige beslutar av motionen ska avslås.  

 
 

Reservation 

Tjänstgörande ledamöter från (S), (V), (C) och (KD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
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Beslutet skickas till: 
Ulrik Thulin (S) 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2020-00156  

Finanspolicy för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

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

Ärendet 
Den nu gällande finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige hösten 
2017. I samband med beslutet i september 2019 att lösa in delar av 
pensionsskulden och finansiera med upptagning av lån med upp till 150 
mnkr, beslutade kommunfullmäktige om avsteg från finanspolicyn för dessa 
lån samt beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att senast 31 mars 2020 
presentera förslag till uppdaterad finanspolicy. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad 
finanspolicy. För finansiering av pensionsskulden föreslås att dessa lån 
exkluderas i kommunens skuldportföljs beräkning, och medges en 
räntebindning mellan 3 och 7 år, vilket bedöms behövas för att medge 
bindningar av längre löptider, upp till 10 år, för delar av skulderna när så 
bedöms förmånligt. Lånen skall vara fullt amorterade senast inom 30 år från 
beslutet om inlösen. 
 
För övrig låneskuld föreslås en mindre detaljerad styrning av portföljen för 
ränte- och kapitalbindning, men i praktiken ligger snitträntebindningen i 
ungefär motsvarande intervall och en jämn fördelning av förfallostrukturen 
ska eftersträvas. 

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

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 39 

   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
anta finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01. 
   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 44 

  

Revidering 

Beslutformuleringen ändras till ”…att gälla från 2020-05-01”.       

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
anta finanspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 2020-05-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 107 Dnr 2020-00166  

Bildande av Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

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

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

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

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

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

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

Allmänt om kommunala bolag 

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

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

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

 

”Bolagsorganen”	i	en	kommunkoncern	

Bolagsstämma	

Styrelse	

VD	

Revisor	Styrelsefrågor	

Ägarfrågor	

Opera va	
frågor	

Fullmäk ge	

Kommunstyrelse	

Lekmanna-	
revisor	

Styrning	

Uppföljning	

Kontroll	

KL	

ABL	”Ägarfrågor”	

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

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

• utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, 

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

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

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

 

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

 

Bolagets syfte, inriktning och målsättning 

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

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

 

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

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

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

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. 
Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar 
möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot 
förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan 
åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav 
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Kommunens insyn i bolaget 
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna 
beslutskategori hör t.ex.: 
 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

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

 
Styrelsen i bolaget 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Sammanfattning 

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

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

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

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

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

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

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

 

Nils Nilsson (C) tilläggsyrkar följande i bolagsordningen: 

För att bolaget helt eller delvis eller aktier i bolaget ska få säljas ska detta 
godkännas av kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet (2/3). 

Anders Månsson (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10:00 – 10:10. 

 

Propositionsordning 

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

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

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

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Reservation 

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

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 36 
  

Yrkande 

Anders Månsson (S)tilläggsyrkar följande: 

Att Vård- och Omsorgsnämnden får en redovisning av vilka ärende i denna 
bolagsprocess som ska beredas och besluta i nämnden. 
Att det tillsätts en bred parlamentarisk politisk styrgrupp för 
bolagsprocessen. 
Att man tar fram en risk- och konsekvensanalys för personal och 
vårdtagare. 
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Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

 

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

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:20 – 9:30. 

 

Förslag 

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

Ulrika Thulin (S) accepterar den förändrade formuleringen. 

 

Propositionsordning 

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

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 42 

  

Yrkanden 

Anne Li Ullerholm (SD) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Maria Berglund (KD) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med Anders Månssons (S) tilläggsyrkande. 

Ulrika Thulin (S) yrkar att bolagiseringsprocessen pausas, då resurser och 
fokus behöver prioriteras om under rådande omständigheter. 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
på Ulrikas Thulins (S) yrkande. 

Mikael Henrysson (SD) yrkar avslag på Anders Månssons (S) 
tilläggsyrkande. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:15 – 20:25. 

 

Propositionsordning 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Ulrika Thulins (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 

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

18 JA-röster och 11 NEJ-röster 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 20:40 – 20:50. 

  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
kommunstyrelsens förslag med Anders Månssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 108 Dnr 2020-00137  

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst 

 

Sammanfattning  

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

 

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

 

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

 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

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

 

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

 

att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 
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Avslag på ärendet i sin helhet. 

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

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

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

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

 

Propositionsordning 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 40 
 

Jäv 

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

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar följande: 

Avslag på ärendet i sin helhet. 

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

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

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

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

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

 

Propositionsordning 

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

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

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

Reservation 

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

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

Skriftlig reservation. 
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 45 

 

Jäv 

Jörgen Johnsson (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) anmäler jäv 
och deltar inte i ärendet. 

 

Revidering 

Beslutformuleringen ändras i första stycket och i femte stycket från 1 april 
2020 till 1 maj 2020.     

 

Yrkanden      

Anders Månsson (S, Krister Nilsson (C)) och Maria Berglund (KD) yrkar 
avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

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

 

Votering 

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

Omröstningsresultat 

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

16 JA-röster och 13 NEJ-röster    

     

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Reservation 

Tjänstgörande ledamöter från (S), (V), (C) och (KD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 109 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 kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 64 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.     
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 110 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. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

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 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 69 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 65 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Diariet 
   

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 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.    

 

Ärendet 

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

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

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



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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

 

Jäv 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-15, § 66 
 
 

Jäv 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2020-04-22, § 62 

Jäv 

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

      

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ekonomiskt omställningsstöd till 
Ulrika Thulin med 22 831 kr i månaden under tre månader, utan samordning 
med förvärvsinkomst.   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin  
HR-avdelningen 
Diariet 
 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2020-00241  

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

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut    

Ledamöter: 
Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Claes Osslén (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Niels Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande 
Kai Christiansen (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
Ronny Thomasson (S) 

Ersättare: 
Kalle Holm (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Magnus Olsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (L) 
Lisbeth Madsen (M) 
Jörgen Sjöqvist (S) 
Poul Erik Berntsen (S) 
Mihaly Dima (S) 
Jonas Lindqvist (KD) 
      

Revidering 

Lisbeth Madsen (M) ersätts av Patric Fors (M)   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter: 
Pia Trollehjelm (SD), ordförande 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Claes Osslén (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Niels Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande 
Kai Christiansen (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
Ronny Thomasson (S) 

Ersättare: 
Kalle Holm (SD) 
Raymond Blixt (SD) 
Magnus Olsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (L) 
Patric Fors (M) 
Jörgen Sjöqvist (S) 
Poul Erik Berntsen (S) 
Mihaly Dima (S) 
Jonas Lindqvist (KD) 
      

 
 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2020-00242  

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

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
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Ersättare: 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Caroline Johansson (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Pär Andersson (S) 
Eva Bengtsson (C) 
Ulf Lind (KD) 
 

 

 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Min Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2020-00243  

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

 

Sammanfattning  

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

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

      

Revidering 

Alf Nilsson (S) ledamot 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande  
Andrej Schönbäck (M) ersätts av Jörgen Johnsson (M) 

 

         



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

     

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
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§ 115 Dnr 2020-00240  

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

 

Sammanfattning  

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

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande person som nämndemän för 
Bjuvs kommun vid Helsingborgs tingsrätt 2020-2023: 
      
Benny Trollehjelm (SD) 
     

Beslutet skickas till: 
Benny Trollehjelm (SD) 
Helsingborgs tingsrätt 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2020-00266  

Förslag till val av en ledamot och ersättare till 
Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB för perioden 
till ordinarie bolagsstämma 2023  

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2020-04-27 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i NSVA AB:s styrelse.  

Maria Berglund (KD) har 2020-04-29 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i NSVA AB:s styrelse. 

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun förändrats föreslås Mikael 
Henrysson (SD) utses till ledamot i NSVA AB:s styrelse samt Jörgen 
Johnsson (M) till ersättare. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anders Månsson (S) och Maria 
Berglund (KD) från de aktuella uppdragen och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Henrysson (SD) till ledamot i 
NSVA AB:s styrelse samt utse Jörgen Johnsson (M) till ersättare. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
NSVA AB 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
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§ 117 Dnr 2020-00267  

Förslag till val av stämmoombud och en ersättare till 
Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB för perioden 
till ordinarie bolagsstämma 2023  

 

Sammanfattning  

Christer Landin (S) har 2020-04-27 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som stämmoombud i NSVA AB. 

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun förändrats föreslås Pia 
Trollehjelm (SD) utses till stämmoombud i NSVA AB samt Patric Fors (M) till 
ersättare. 

 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Christer Landin (S) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Trollehjelm (SD) till stämmoombud 
i NSVA AB samt utse Patric Fors (M) till ersättare. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
NSVA AB 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
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§ 118 Dnr 2020-00268  

Förslag till val av en ledamot och en ersättare till 
styrelsen Nordvästra Skånes Renhållnings AB för 
perioden till ordinarie bolagsstämma 2023 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2020-04-27 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i NSR AB:s styrelse.  

Niklas Svalö (S) har 2020-04-27 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i NSR AB:s styrelse. 

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun förändrats föreslås Mikael 
Henrysson (SD) utses till ledamot i NSR AB:s styrelse samt Jörgen 
Johnsson (M) till ersättare. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anders Månsson (S) och Niklas 
Svalö (S) från de aktuella uppdragen och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Henrysson (SD) till ledamot i 
NSR AB:s styrelse samt utse Jörgen Johnsson (M) till ersättare. 

 
 

Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
NSR AB 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 119 Dnr 2020-00269  

Förslag till val av stämmoombud och ersättare till 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB för perioden till 
ordinarie bolagsstämma 2023 

 

Sammanfattning  

Christer Landin (S) har 2020-04-27 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som stämmoombud i NSR AB. 

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun förändrats föreslås Pia 
Trollehjelm (SD) utses till stämmoombud i NSR AB samt Patric Fors (M) till 
ersättare. 

 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Christer Landin (S) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Trollehjelm (SD) till stämmoombud 
i NSR AB samt utse Patric Fors (M) till ersättare. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
NSR AB 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 120 Dnr 2020-00248  

Avsägelse från Mikael Dinesson (M) gällande uppdraget 
som huvudman i Ekeby Sparbank samt val av ny 
huvudman 

 

Sammanfattning  

Mikael Dinesson (M) har 2020-01-31 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som huvudman i Ekeby Sparbank. 

Camilla Fors (M) föreslås utses till huvudman i Ekeby Sparbank.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Dinesson (M) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Camilla Fors (M) till huvudman i Ekeby 
Sparbank. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Ekeby Sparbank 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
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§ 121 Dnr 2020-00249  

Avsägelse från Denise Berendji (S) gällande uppdragen 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och som 
ersättare i kommunfullmäktige, samt val av ny ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Denise Berendji (S) har 2020-04-14 inkommit med avsägelse gällande 
uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Patrik Söderberg 
(S).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Denise Berendji (S) från de aktuella 
uppdragen och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Söderberg (S) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Länsstyrelsen 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

71(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2020-00250  

Avsägelse från Stefan Svalö (S) gällande uppdraget 
som styrelsesuppleant i Sydvatten AB samt val av ny 
styrelserepresentant 

 

Sammanfattning  

Stefan Svalö (S) har 2020-04-13 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som styrelsesuppleant i Sydvatten AB. 

Eftersom det politiska styret i Bjuvs kommun förändrats föreslås Mikael 
Henrysson (SD) utses till styrelsesuppleant i Sydvatten AB. 

 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Stefan Svalö (S) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Henrysson (SD) till 
styrelsesuppleant i Sydvatten AB. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Sydvatten AB 
Kommunsekreterare 
Diariet 
 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

72(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2020-00251  

Avsägelse från Daniel Bergsten (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Daniel Bergsten (SD) har 2020-04-08 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Börje Sjöstrand 
(SD).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Daniel Bergsten (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Sjöstrand (SD) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

73(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2020-00272  

Avsägelse från Titti Henrysson (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Titti Henrysson (SD) har 2020-04-23 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Caroline Johansson 
(SD).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Titti Henrysson (SD) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Caroline Johansson (SD) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

74(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2020-00255  

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden 
samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Mikael Henrysson (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden. 

Som ersättare i överförmyndarnämnden föreslås Jörgen Johnsson (M).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Henrysson (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Överförmyndarnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

75(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2020-00257  

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Mikael Henrysson (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Som ersättare i Kommunalförbundet Medelpunkten föreslås Anne Li 
Ullerholm (SD). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Henrysson (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anne Li Ullerholm (SD) till ersättare i 
Kommunalförbundet Medelpunkten. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

76(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2020-00256  

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i Söderåsens miljöförbund 
samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Mikael Henrysson (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i Söderåsens miljöförbund. 

Som ersättare i Söderåsens miljöförbund föreslås Börje Sjöstrand (SD). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Henrysson (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Sjöstrand (SD) till ersättare i 
Söderåsens miljöförbund. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2020-00258  

Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) gällande 
uppdraget som ledamot i Söderåsens miljöförbund 
samt val av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Anne Li Ullerholm (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i Söderåsens miljöförbund. 

Som ledamot i Söderåsens miljöförbund föreslås Jörgen Johnsson (M). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anne Li Ullerholm (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till ledamot i 
Söderåsens miljöförbund. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2020-00271  

Avsägelse från Daniel Bergsten (SD) gällande 
uppdraget som ledamot i AB Bjuvsbostäder samt val av 
ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Daniel Bergsten (SD) har 2020-04-23 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i AB Bjuvsbostäder. 

Som ledamot i AB Bjuvsbostäder föreslås Pia Trollehjelm (SD). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Daniel Bergsten (SD) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Trollehjelm (SD) till ledamot i AB 
Bjuvsbostäder. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
AB Bjuvsbostäder 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

79(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2020-00259  

Avsägelse från Lars Hein (SD) gällande uppdraget som 
ersättare i Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Lars Hein (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

Som ersättare i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås Jörgen 
Johnsson (M). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Hein (SD) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till ersättare i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2020-00260  

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) gällande 
uppdraget som ersättare i AB Bjuvsbostäder samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Andrej Schönbäck (M) har 2020-04-21 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i AB Bjuvsbostäder. 

Som ersättare i AB Bjuvsbostäder föreslås Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson (M). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Andrej Schönbäck (M) från det 
aktuella uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
till ersättare i AB Bjuvsbostäder. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
AB Bjuvsbostäder 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

81(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2020-00261  

Avsägelse från Rolf Olsson (S) gällande uppdraget som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt val av ny 
ersättare 

 

Sammanfattning  

Rolf Olsson (S) har 2020-03-30 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Som ersättare i vård- och omsorgsnämnden föreslås Kai Christiansen (S). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Rolf Olsson (S) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kai Christiansen (S) till ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Vård- och omsorgsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2020-00262  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) gällande uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Pia Trollehjelm (SD) har 2020-04-20 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Pia Trollehjelm (SD) från det aktuella 
uppdraget. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Pia Trollehjelm (SD) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

83(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2020-00263  

Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Kalle Holm (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Kalle Holm (SD) från det aktuella 
uppdraget. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Kalle Holm (SD) 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

84(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2020-00265  

Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ledamot i kommunstyrelsen föreslås Kalle Holm (SD) och som 
ersättare föreslås Pia Trollehjelm (SD). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kalle Holm (SD) till ledamot i 
kommunstyrelsen och Pia Trollehjelm (SD) till ersättare. 

      

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

85(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2020-00264  

Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Kalle Holm (SD) har 2020-04-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Göran Palmkvist 
(M). 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Kalle Holm (SD) från det aktuella 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Palmkvist (M) till ersättare barn- 
och utbildningsnämnden 

      

 
Beslutet skickas till: 
Berörda förtroendevalda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mia Bornheim 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

86(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2020-00004  

Anmälningar  

 

A)  KS 2020-00182 
Kommunstyrelsen § 68:Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2019 
 
B)                  KS 2020-00208 
Kommunstyrelsen § 69: Årsredovisning NSR (Nordvästra Skånes 
Renhållnings) AB 2019 
 
C)  KS 2020-00219 
Kommunstyrelsen § 70: Årsredovisning NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) AB 2019 
 
 
D)  KS 2020-00184 
Kommunstyrelsen § 67: Årsredovisning Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
2019 
 
 E)  KS 2019-00469 
Kommunstyrelsen § 71: Årsredovisning Sydvatten AB 2019 
 

F)  KS 2020-00233 
Motion från Nils Nilsson (C) angående donation av utsmyckning i Ekeby  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda 
och att överlämna motionen till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreteraren 
Diariet      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

87(87) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

      

      

 
 

 


