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Plats och tid Varagårdsskolans aula, måndagen den 20 juni 2022 kl 19:00-20:55, ajournering 19:30-
19:50 och 19:55-20:05 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Christel Hedlund (SD) och Stefan Svalö (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdag 2022-06-23 kl 16:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 79-92 
 Susan Elmlund  

 Ordförande 

  

 Pia Trollehjelm (SD)  

 Justerare 

  

 Christel Hedlund (SD)                                                      Stefan Svalö (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-24 Datum då anslaget tas ned 2022-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 

  

 Susan Elmlund  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Mikael Henrysson (SD) 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Gert Liljenborg (SD) 
Lars Hein (SD) 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Roger Pettersson (SD) 
Lisbeth Madsen (-) 
Jörgen Johnsson (M) 
Andrej Schönbäck (M) 
Sven-Ingvar Blixt (-) 
Walter Steffert (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Terhi Laine (S) 
Niklas Svalö (S) 
Liselott Ljung (S) 
Kenneth Bolinder (-) 
Inga Bakken (S) 
Christer Landin (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Leif Johansson (V) 
Nils Nilsson (C) 
 

Tjänstgörande ersättare Zofia Svensson (M) för Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
(M) 
Göran Palmkvist (M) för Patric Fors (M) 
Lars Karlsson (S) för Peter Persson (S) 
Maria Berglund (KD) för Urban Berglund (KD) 
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Övriga närvarande  

Ersättare Niklas Osslén (M) 
Bo Blixt (S) 
Kai Christiansen (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Eva Roos Johansson (V) 
Krister Nilsson (C) 
Kerstin Persson (C) 
Krister Bergsten (L) 
Jonas Lindqvist (KD) 
 

Tjänstemän Julia Pietrek kanslichef 
Oscar Gustavsson Ekberg översiktsplanerare, § 82 
Susan Elmlund kommunsekreterare 
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Ärendelista 

§ 79 Dnr 2022-00011 5 
Upprop ............................................................................................... 5 

§ 80 Dnr 2022-00004 6 
Val av justerare .................................................................................. 6 

§ 81 Dnr 2022-00007 7 
Godkännande av dagordning ............................................................. 7 

§ 82 Dnr 2022-00301 8 
Information om grönstrukturplan för Bjuvs kommun ........................... 8 

§ 83 Dnr 2021-00541 9 
Riktlinjer och taxa för upplåtelse av allmän platsmark Bjuvs kommun 9 

§ 84 Dnr 2022-00253 12 
Marköverlåtelseavtal för fastigheten Billesholms gård 9:19 .............. 12 

§ 85 Dnr 2022-00236 18 
Omprioriterings- och tilläggsbeslut - Prognos 1, Bjuv (NSVA AB)..... 18 

§ 86 Dnr 2022-00237 20 
Införande av elektronisk signering av protokoll från styrelse-, nämnds 
och fullmäktiges sammanträden i Bjuvs kommun ............................. 20 

§ 87 Dnr 2022-00276 26 
Avsägelse från Irene Nilsson (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare .................................. 26 

§ 88 Dnr 2022-00299 27 
Avsägelse från Christel Hedlund (SD) från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden samt val av ny ledamot .................... 27 

§ 89 Dnr 2022-00295 28 
Avsägelse från Patricia Brorsson (M) gällande uppdragen som 
ersättare i barn-och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden samt nya val............................................................. 28 

§ 90 Dnr 2022-00302 29 
Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare .................................... 29 

§ 91 Dnr 2022-00291 30 
Avsägelse från Adam Brorsson (M) gällande uppdragen som ledamot 
i byggnadsnämnden och tekniska nämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen samt nya val ........................................................ 30 

§ 92 Dnr 2022-00010 31 
Anmälningar ..................................................................................... 31 
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§ 79 Dnr 2022-00011  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 28 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 28 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 80 Dnr 2022-00004  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Christel Hedlund (SD) och Stefan 
Svalö (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christel Hedlund (SD) och Stefan 
Svalö (S).      
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§ 81 Dnr 2022-00007  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-06-13. 

Ordförande föreslår följande ändringar: 

Ärende 5: Information från revisionen, utgår 

Nytt ärende 13: Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på ändringar.      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2022-00301  

Information om Grönstrukturplan för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Översiktsplanerare Oscar Gustavsson Ekberg informerade om 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun.      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Översiktsplanerare 
Diariet      
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§ 83 Dnr 2021-00541  

Riktlinjer och taxa för upplåtelse av allmän platsmark 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Den nuvarande gällande ”Taxa och riktlinjer för upplåtelse av allmän 
platsmark” är antagen 2017-09-28, § 83 och började gälla 2018-01-01. 

Detta antagna dokument är idag i behov av en revidering då det tillkommit 
nya områden som behövs regleras samt att den gällande taxan har blivit 
förlegad då den inte indexregleras i sin nuvarande form. 

Planeringsavdelningen som ansvarar för kommunens markförvaltning har 
tillsammans med gata/park chefen tekniska nämnden gått igenom det nu 
gällande dokumentet och gemensamt tagit fram förslag till nya taxor och 
riktlinjer.  
 

Utöver revidering har även fördjupade riktlinjer tagits fram för Foodtrucks 
och insamlingskärl då sådana riktlinjer helt saknades.  Anledningen till detta 
är det finns ett behov att reglera denna verksamhet separat utöver de 
allmänna riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark.  

Dokumentet ”Riktlinjer för upplåtelse av allmänplatsmark i Bjuvs kommun” 
har varit ute på remiss hos tekniska nämnden och beslut togs av dem  
2022-04-26 att de inte har något att erinra gällande riktlinjer och taxa för 
upplåtelse av allmän platsmark i Bjuvs kommun. 
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-05-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-,03-09, § 47 (med bilagor) 
Tekniska nämnden,2022-04-26, § 49 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringen av taxorna för upplåtelse av allmän platsmark,  
 
att godkänna de fördjupade riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark i 
Bjuvs kommun,  
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att beslutet gäller från 2022-07-01.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringen av taxorna för upplåtelse av allmän platsmark,  
 
att godkänna de fördjupade riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark i 
Bjuvs kommun (reviderade 2022-06-08),  
 
att beslutet gäller från 2022-07-01.  
    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-25, § 105 
 
 

Yrkande 

Ordförande yrkar på följande ändring i Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av 
offentlig mark: 

Sista raden på sidan 5 Ekeby – förslag emotses ändras till Ekeby – för 
tillfället finns ingen allmän platsmark 

Kenneth Bolinder (-), Kalle Holm (SD), Claes Osslén (SD) och Matthias 
Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ordförandes 
ändringsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revideringen av taxorna för upplåtelse av allmän platsmark 
(revidering 2022-06-08),  
 
att godkänna de fördjupade riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark i 
Bjuvs kommun,  
 
att beslutet gäller från 2022-07-01.  
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-06-08, § 76 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revideringen av taxorna för upplåtelse av allmän platsmark 
(revidering 2022-06-08),  
 
att godkänna de fördjupade riktlinjerna för upplåtelse av allmän platsmark i 
Bjuvs kommun,  
 
att beslutet gäller från 2022-07-01.  
   

 
Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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§ 84 Dnr 2022-00253  

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Billesholms gård 
9:19  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att teckna ett 
markanvisningsavtal med HME Huset 12 AB (dåvarande Lagerbolaget 
1324) angående fastigheten Billesholms gård 9:19. Kommunstyrelsens 
förvaltning har nu upprättat förslag till överlåtelseavtal med bolaget för de 
delar av exploateringsområdet vid Västergatan i Billesholm. 
 
Överenskommelsen innebär att Bolaget inom Fastigheten ska uppföra 30 
bostäder i tre olika huskroppar i två våningsplan plus en indragen 
penthouse våning i vardera huskroppen. Bostäderna kommer att upplåtas 
med hyresrätt. Förslaget innehåller ungefär 1 p-plats/lägenhet.  
 
Inom ramen för arbetet med markanvisningen har kommunen gemensamt 
med exploatörerna arbetat fram ett planförslag som har antagits av 
byggnadsnämnden. Tillsammans med NSVA har kommunen och 
exploatörernas konsult arbetat fram en genomförbar dagvattenhantering. 

Köpeskillingen för Området uppgår till 3 553 000 kronor och har beräknats 
utifrån ett överenskommet byggrättspris om 1 375 kr/kvm BTA och 2584 
kvm BTA. 
   
 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Den stora grönytan mellan Västergatan och Skolgatan har stått obebyggd 
sedan de dåvarande bostäderna på området revs i mitten av 90-talet. 2016 
började Samhällsbyggnadsförvaltningen planera för en återexploatering av 
området och presenterade tankarna för marknaden vilket har resulterat i 
skisser på hela eller delar av området från olika byggherrar. Tidigare har två 
av fastigheterna sålts och byggnationen av dessa börjar bli klara. Nu är det 
den tredje delen av området som är aktuell för en överlåtelse (gulmarkerad i 
bilden nedan).  
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Vy över grönytan med Billesholm station uppe till höger i bild, Västergatan till vänster om 
markerat område och Skolgatan till höger.  

 

Aktuell fastighet 

Redan såld 

Redan såld 
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Översikt med skissförslag, aktuell fastighet markerad med blått, redan sålda fastigheter 
markerat med rött.  

Ekonomi 

Marken kommer att upplåtas med äganderätt. Byggrättspriset har 
förhandlats till 1375 kr/kvm ljus BTA. Vilket totalt ger en köpeskilling på 
3 553 000 kronor. Gator och ledningar i området är redan utbyggda så 
kostnader för sådan infrastruktur kommer inte belasta projektet.  

De grundrester som finns kvar i området bedöms kunna ligga kvar under de 
nya husen (som ej har källare). Eventuella åtaganden att hantera 
grundrester i grovschakten ingår i byggherrarnas ansvar enligt 
markanvisningsavtalet. Marken och grunderna sanerades i mitten av 
nittiotalet så det ska inte vara några miljöfarliga ämnen kvar att hantera; om 
det ändå skulle påträffas något i marken som behöver saneras för att 
marken ska kunna bebyggas med bostäder bär kommunen 
kostnadsansvaret för detta. Grundat på att det enbart har bedrivits 
bostadsverksamhet på platsen bedömer förvaltningen risken för att påträffa 
markföroreningar som mycket låg.  

Överlåtelseavtal 

Det överlåtelseavtal som förvaltningen har tagit fram syftar till att reglera 
ansvarsfördelning, kostnader och eventuella viten mellan parterna under 
områdets utbyggnad. Avtalet är kopplade till platsen och gäller till dess att 
bostäderna är färdigställda. 

I avtalet regleras särskilt hur och när exploatören måste bebygga området i 
annat fall utgår vite: 
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Bolaget ska inom 4 månader från att avtalet signeras ha sökt bygglov och 
inom 3 år från startbesked ha erhållit interimistiskt slutbesked för respektive 
byggnad inom Området i enlighet med av Bolaget upprättat förslag till 
bebyggelse. Om byggnadsnämndens beslut om Bygglov överklagas ska 
tiden för när startbesked ska vara erhållet förlängas med tiden för 
överklagandets handläggning. 

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01, § 111 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Avtal 
avseende överlåtelse av fastigheten Billesholms gård 9:19 mellan Bjuvs 
kommun och HME Huset 12 AB (org.nr. 559283–0953) och att ge 
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, i uppdrag att 
underteckna överlåtelseavtalet.  
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-06-08, § 77 
 

Yrkanden 

Niklas Svalö (S) tilläggsyrkar att ”Fastigheten ska innehålla minst en 
parkeringsplats per lägenhet”. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 19.30 – 19:50. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Henrysson (SD) tilläggsyrkar att ”Fastigheten bör innehålla minst en 
parkeringsplats per lägenhet”. 

Stefan Svalö (S), Maria Berglund (KD), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) 
yrkar bifall till Niklas Svalös (S) tilläggsyrkande. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 20:15 - 20:20. 

 

Yrkande 

Mikael Henrysson (SD) yrkar att ärendet återremitteras ”för förtydligande av 
antalet parkeringsplatser per lägenhet”. 

Stefan Svalö (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Mikael Henryssons (SD) yrkade på 
återremiss och Stefan Svalös (S) yrkande att ärendet ska avgöras idag, och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = ärendet ska återremitteras 

NEJ = ärendet ska avgöras idag 

    

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      14 JA-röster och 13 NEJ-röster  

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av 
antalet parkeringsplatser per lägenhet.  

 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Stefan Svalö (S), Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), 
Christer Landin (S), Walter Steffert (S), Anders Månsson (S), Terhi Laine 
(S), Inga Bakken (S), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C), Maria Berglund 
(KD) och Lars Karlsson (S)  reserverar sig till förmån till eget yrkande. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Diariet 
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§ 85 Dnr 2022-00236  

Omprioriterings- och tilläggsbeslut - Prognos 1, Bjuv 
(NSVA AB) 

 

Sammanfattning  

NSVA AB önskar att Bjuvs kommun tar ett tilläggs- och 
omprioriteringsbeslut avseende investeringar som netto innebär en utökad 
investeringsbudget på 6 867 000 kr. Investeringen har en avskrivningstid på 
50 år och en internränta motsvarande 1,5 procent på investeringens 
bokförda värde. Det innebär att tilläggsinvesteringen genererar en årlig 
avskrivning på 137 340 kr. Internräntan räknat på 12 månader är initialt 
103 000 kr räknat på aktuell internränta.   
 
Kostnaderna för avskrivningar börjar belasta tekniska förvaltningen först när 
investeringen aktiveras, vilket innebär att kostnadsbelastningen för 2022 
kommer att vara mycket marginell och kommer inte att påverka VA-taxan för 
innevarande verksamhetsår.  
 

Kommunstyrelsen förvaltning har inget att erinra gällande förslaget till 
omprioriterings- och tilläggsbeslut från NSVA AB. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01, § 114 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna NSVA 
AB:s önskemål om omprioriterings- och tilläggsbeslut.    

.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2022-06-08, § 80 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna NSVA AB:s önskemål om 
omprioriterings- och tilläggsbeslut.    
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Beslutet skickas till: 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 86 Dnr 2022-00237  

Införande av elektronisk signering av protokoll från 
styrelse-, nämnds och fullmäktiges sammanträden i 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning  

Bjuvs kommun har idag en digital nämndadministration vilket innebär att 
handlingar skapas och distribueras elektroniskt genom dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ och Ciceron Assistent. För att ta ett 
ytterligare steg i digitaliseringen föreslår den styrande majoriteten att 
fullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders protokoll samt 
protokoll från utskott ska signeras med elektroniska signaturer. Vidare 
föreslås att kommunalrättsliga ordförandebeslut ska signeras med 
elektroniska signaturer.  
    
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2022-05-19 
 

Ärendet 

Bjuvs kommun har idag en digital nämndadministration vilket innebär att 
handlingar skapas och distribueras elektroniskt genom dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ och Ciceron Assistent.  
 
För att ta ett ytterligare steg i digitaliseringen föreslår den styrande 
majoriteten att fullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders 
protokoll samt protokoll från utskott ska signeras med elektroniska 
signaturer. Vidare föreslås att kommunalrättsliga ordförandebeslut ska 
signeras med elektroniska signaturer. Förslaget om elektronisk signering 
innebär att handlingen inte behöver justeras på fysisk plats i kommunen 
utan kan utföras varsomhelst oberoende av tidpunkt. Det frigör tid för 
förtroendevalda och tjänstepersoner att inte behöva uppsöka en fysisk plats 
för underskrift. En annan aspekt som har aktualiserats under pandemin är 
att digital signering är ett bra alternativ när sociala kontakter ska begränsas.  
 
Med anledning av förslaget har kommunstyrelsens förvaltning sammanställt 
information kring vad som krävs för elektronisk signering av politiskt 
beslutade dokument. 
 
Av kommunallagen framgår att protokoll ska justeras senast fjorton dagar 
efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. I 
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arbetsordningen bestämmer fullmäktige om formerna för justering av 
protokollet. Syftet med justeringen är att bestyrka riktigheten av vad som 
står i protokollet. Kommunallagen har inga krav på att detta bestyrkande 
måste ske genom undertecknande med en penna. Frågan om elektroniskt 
underskrivna protokolls laglighet har också prövats av Förvaltningsrätten i 
Göteborg (dom 2014-05-26, Mål nr 11534-13) och Kammarrätten i Göteborg 
(dom 2014-09-24, Mål nr 3459-14) som har konstaterat att det inte finns 
några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt. Det föreligger 
således inget hinder enligt kommunallagen för att justera kommunala 
sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. I Bjuvs kommuns 
arbetsordning för fullmäktige respektive i reglementet för kommunstyrelsens 
och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer finns inga 
bestämmelser om att protokollen behöver justeras med penna, utan 
elektronisk underskrift är således möjlig.  
 
För ordförandebeslut i brådskande ärenden enligt kommunallagen finns inte 
några lagkrav på att underskriften ska vara underskriven med penna. 
Elektronisk underskrift är därmed möjlig. 
 
Elektronisk underskrift används i dagsläget av flera kommuner och andra 
kommunala organ såsom kommunalförbund.   
 
Bjuvs kommun kan genom e-tjänsteportalen OpenE signera protokoll. E-
tjänsteplattformen har funktionaliteten för signering av digitala handlingar 
och funktionen ingår i det befintliga priset för e-tjänsteplattformen. Om 
förändringen ska genomföras behöver kommunen i dagsläget inte köpa in 
en ny tjänst eller anlita en ny leverantör för elektronisk signering av 
handlingar. Personuppgiftsbiträdesavtal finns redan med leverantören av e-
tjänsteportalen. Eftersom leverantören av OpenE har sina servrar i 
Sundsvall och inte överför informationen till tredje land är det även säkert att 
använda systemet för underskrift av protokoll som innehåller 
sekretessklassad information.  

Inga handlingar som signeras elektroniskt kommer i så fall att bevaras i 
OpenE utan de kommer att laddas ner och bevaras på kommunens server i 
väntan på att i framtiden överföras till kommunens e-arkiv. Ordförandebeslut 
i brådskande ärenden ska även hanteras enligt respektive förvaltnings 
nuvarande rutin.  

Elektronisk underskrift förutsätter att de som ska signera har en personlig e-
legitimation (BankID) samt en e-postadress. Även nämndsekreterare 
signerar protokollen. Om elektronisk signering införs kommer 
nämndsekreterarna under en övergångsperiod att använda sitt privata 
BankID i tjänsten, vilket de alla har samtyckt till. Det pågår ett projekt att 
införa e-tjänstelegitimationer för tjänstepersoner i Bjuvs kommun som 
kommer att innebära att nämndsekreterarna i framtiden inte behöver 
använda sina privata BankID.  
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Legitimering med BankID förekommer redan i Bjuvs kommun för de 
förtroendevalda som sitter i nämnder och utskott där sekretessärenden 
förekommer. BankID används i de fallen för att legitimera sig i Ciceron 
Assistent för att kunna läsa underlag till ärenden som innehåller sekretess.  

Elektronisk signering av handlingar medför också enligt förvaltningens 
bedömning att protokollen endast ska bevaras digitalt och inte på papper. 
En elektronisk underskrift är endast giltigt om det går att elektroniskt 
verifiera att underskriften är korrekt och legitim vid utförandet. En utskrift av 
ett elektroniskt underskrivet protokoll innebär att det inte går att verifiera 
underskriften och den är därmed inte längre giltig. För framtida 
sökmöjligheter av protokoll och ordförandebeslut samt för enhetligt 
bevarande av handlingarna behöver också protokollen och ordförandebeslut 
hanteras på ett enda sätt. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer därför att 
det är olämpligt att ha både manuella och elektroniska underskrifter, utan att 
ett arbetssätt får väljas. 

Ett införande av elektroniska underskrifter skulle innebära att det krävs en 
annan administrativ rutin av protokoll och ordförandebeslut för kommunens 
förvaltningar än den som gäller idag. Kansliavdelningen kan genomföra 
utbildningar för nämndsekreterarna i hur systemet fungerar samt ta fram 
rutiner och lathundar för hur man praktiskt ska hantera de elektroniskt 
underskrivna handlingarna.  

 

Ordförandens förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att införa elektronisk signering av protokoll från 
utskott, nämnds- och fullmäktiges sammanträden samt ordförandebeslut i 
brådskande ärenden från och med september 2022.  

       

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att ärendet avgörs i Kommunfullmäktige och att det 
införs i samband med ny mandatperiod fr.o.m. 1/1-2023. 

Mikael Henrysson (SD) ändringsyrkar att ärendet ska avgöras i 
kommunfullmäktige. 

Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag med ändringsyrkandet. 
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Proposition 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enlig förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att införa elektronisk signering av protokoll från 
utskott, nämnds- och fullmäktiges sammanträden samt ordförandebeslut i 
brådskande ärenden från och med september 2022.  

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

     
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01, § 116 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att det införs i samband med ny mandatperiod fr.o.m. 
1/1-2023. 

Nils Nilsson (C),Urban Berglund (KD) och Anders Månsson (S) yrkar bifall 
till Ulrika Thulins (S) yrkande. 

Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Kenneth Bolinder (-) och Matthias 
Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Proposition 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa elektronisk 
signering av protokoll från utskott, nämnds- och fullmäktiges sammanträden 
samt ordförandebeslut i brådskande ärenden från och med september 
2022.  

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Terhi Laine (S), 
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

     

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-06-08, § 81 

      

Yrkanden 

Maria Berglund (KD) yrkar ” Att E-signering införs när respektive beslutande 
församling tillträder sin nya mandatperiod”. 

Mikael Henrysson (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Maria Berglunds (KD) 
yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria 
Berglunds (KD) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

      

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Maria Berglunds (KD) yrkande 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
./.      15 JA-röster och 13 NEJ-röster  

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa elektronisk signering av protokoll från 
utskott, nämnds- och fullmäktiges sammanträden samt ordförandebeslut i 
brådskande ärenden från och med september 2022.  

      

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Stefan Svalö (S), Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), 
Christer Landin (S), Walter Steffert (S), Anders Månsson (S), Terhi Laine 
(S), Inga Bakken (S), Leif Johansson (V), Nils Nilsson (C), Maria Berglund 
(KD) och Lars Karlsson (S)  reserverar sig till förmån till eget yrkande. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Samtliga nämnder och utskott 
Gruppledarna för de politiska partierna 
Diariet 
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§ 87 Dnr 2022-00276  

Avsägelse från Irene Nilsson (SD) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Irene Nilsson (SD) har 2022-06-02 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Inget nytt val föreslås.      

   

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Irene Nilsson (SD) från det aktuella 
uppdraget.      

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Irene Nilsson (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 88 Dnr 2022-00299  

Avsägelse från Christel Hedlund (SD) från uppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Christel Hedlund (SD) har 2022-06-13 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Som ny ledamot föreslås Benny Trollehjelm (SD).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Christel Hedlund (SD) från det 
aktuella uppdraget, samt att välja Benny Trollehjelm (SD) som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 

 

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2022-00295  

Avsägelse från Patricia Brorsson (M) gällande 
uppdragen som ersättare i barn-och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
samt nya val 

 

Sammanfattning  

Patricia Brorsson (M) har 2022-06-08 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. 

Som ny ersättare i kultur och fritidsnämnden föreslås Bea Lundh (M). 

Inget nytt val för ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Patricia Brorsson (M) från de aktuella 
uppdragen och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja Bea Lundh (M) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Patricia Brorsson (M) 
Bea Lundh (M) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 90 Dnr 2022-00302  

Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Jörgen Johnsson (M) har 2022-06-14 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Inget nytt val föreslås. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Jörgen Johnsson (M) från det 
aktuella uppdraget. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Jörgen Johnsson (M) 
Byggnadsnämnden 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 91 Dnr 2022-00291  

Avsägelse från Adam Brorsson (M) gällande uppdragen 
som ledamot i byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden och ersättare i kommunstyrelsen samt nya 
val 

 

Sammanfattning  

Adam Brorsson (M) har 2022-06-08 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ledamot i byggnadsnämnden och tekniska nämnden och 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Följande nya val föreslås: 

Ledamot byggnadsnämnden: Jörgen Johnsson (M) 

Ledamot tekniska nämnden: Matthias Åkesson (M) 

Ersättare kommunstyrelsen: Patric Fors (M) 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Adam Brorsson (M) från de aktuella 
uppdragen och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja följande: 

Ledamot byggnadsnämnden: Jörgen Johnsson (M) 

Ledamot tekniska nämnden: Matthias Åkesson (M) 

Ersättare kommunstyrelsen: Patric Fors (M) 

 

 

Beslutet skickas till: 
Adam Brorsson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Matthias Åkesson (M) 
Patric Fors (M) 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 92 Dnr 2022-00010  

Anmälningar  

 

A)  KS 2021-00326 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö gällande överklagande av Bjuvs 
kommunfullmäktiges beslut § 94 återremiss av överlåtelse för Brogårda 8:7 
med Hemsö  
 
 
      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningen ska anses vara anmäld. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

      

 
 

 


