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Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 8 februari 2022 kl 19:00-19:55 

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 Terhi Laine (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdag 2022-02-10 kl 16:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-14 
 Susan Elmlund  

 Ordförande 

  

 Pia Trollehjelm (SD)  

 Justerare 

  

 Christel Hedlund (SD)                                              Terhi Laine (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-10 11/Sed Datum då anslaget tas ned 2022-03-04 05 /Sed 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
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 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) 
Börje Sjöstrand (SD), §§ 8-14 
Roger Pettersson (SD) 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
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 
Peter Persson (S) 
Leif Johansson (V) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Zofia Svensson (M) för Lisbeth Madsen (M) 
Göran Palmkvist (M) för Patric Fors (M) 
Lars Karlsson (S) för Stefan Svalö (S) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Niklas Osslén (M) 
Bo Blixt (S) 
Kai Christiansen (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Eva Roos Johansson (V) 
Krister Bergsten (L) 
Fredrik Andersson (L) 
Jonas Lindqvist (KD) 

Tjänstemän Christer Pålsson kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Susan Elmlund kommunsekreterare 

Övriga Rune Ahlberg revisor 
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2022-00011 4 
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§ 2 Dnr 2022-00004 5 
Val av justerare .................................................................................. 5 

§ 3 Dnr 2022-00007 6 
Godkännande av dagordning ............................................................. 6 

§ 4 Dnr 2022-00030 7 
Revisionen ......................................................................................... 7 

§ 5 Dnr 2021-00376 8 
Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs kommun .......... 8 

§ 6 Dnr 2021-00542 11 
Avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2022-04-01 ................................ 11 

§ 7 Dnr 2021-00093 13 
Motion från Ulrika Thulin (S) angående mat för distribution eller 
avhämtning ...................................................................................... 13 

§ 8 Dnr 2021-00411 17 
Motion från Anders Månsson (S) angående e-postadresser till alla 
förtroendevalda ................................................................................ 17 

§ 9 Dnr 2021-00117 22 
Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ......................................... 22 

§ 10 Dnr 2022-00028 24 
Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) gällande samtliga politiska 
uppdrag samt nya val ....................................................................... 24 

§ 11 Dnr 2022-00054 25 
Avsägelse från Linda Lindberg (SD) som ledamot i Omsorg i Bjuv AB 
samt val av ny ledamot .................................................................... 25 

§ 12 Dnr 2022-00029 26 
Avsägelse från Susanne Bakken (S) som ersättare i valnämnden 
samt val av ny ersättare ................................................................... 26 

§ 13 Dnr 2022-00058 27 
Avsägelse från Ann-Britt Lord (KD) som ersättare i valnämnden samt 
val av ny ersättare ............................................................................ 27 

§ 14 Dnr 2022-00010 28 
Anmälningar ..................................................................................... 28 
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§ 1 Dnr 2022-00011  

Upprop  

 

Sammanfattning  

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

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Christel Hedlund (SD) och Terhi 
Laine (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Christel Hedlund (SD) och Terhi Laine 
(S) till att justera dagens protokoll. 
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§ 3 Dnr 2022-00007  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-02-01. 

   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.  
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§ 4 Dnr 2022-00030  

Revisionen  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande Rune Ahlberg informerade kommunfullmäktige om 
revisionens granskning av investeringsprocessen.  

Revisionen återupptar stickprovskontrollen i granskningen då handlingar de 
begärt utlämnade nu har levererats. 

     

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen.      
 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(28) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 2021-00376  

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 170 att minoritetsåterremittera 
ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen ”Vad består ökning 
respektive minskning på i de olika kostnadsdelarna”. 
 
Tekniska nämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Beträffande taxeförändringen avseende VA taxa taxebilaga 2 enligt 
nedanstående uppställning har den förändringen sin grund i en större 
taxeändring av dagvatten efter översvämningarna 2016. Avsikten med 
höjningen var att under en femårs period hämta hem de merkostnader som 
uppstod. Inför 2022 är den merkostnaden täckt varför det är möjligt att åter 
sänka taxan för dagvatten. 

Beträffande höjningen av taxan för dricksvatten har den sin bakgrund i att 
dels höjer Sydvatten sina taxor inför 2022. Dels planeras omfattande byten 
av nya vattenmätare från 2022 som inte kunnat genomföras under 
pandemin vilket ökar kostnaderna. Ytterligare en orsak till förändrad 
dricksvatten taxa är den förändrade kundstrukturen för dricksvatten när 
Findus lämnade. Foodhills som övertog lokalerna använder mindre 
dricksvatten än planerat vilket innebär att fasta kostnader behöver slås ut på 
mindre kvantitet. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

  

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-12-29 
Kommunfullmäktige, 2021-11-29, § 170 
Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Tekniska nämnden, 2021-09-28, § 76 (med bilaga) 
NSVA AB, skrivelse taxeändring 2022 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2022 Bjuv 
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Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 

VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-12, § 5 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 
2022-02-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

   
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-01-19, § 4 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår att justeringen ska gälla från 2022-03-01.      
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Yrkande 

Urban Berglund (KD) och Mikael Henrysson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2022-03-01 justera avgifterna 
i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

   

 
Beslutet skickas till: 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 6 Dnr 2021-00542  

Avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2022-04-01 

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har behandlat NSR:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns avfallstaxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-04-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget.  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-12-29  
Tekniska nämnden, 2021-12-14 § 109, med beslutsunderlag 

 

Ärendet 

Inför 2022 finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 0,2 
Mkr. Detta beror på flera anledningar. En är att Öresundskraft aviserat en 
höjning av priset för att förbränna restavfallet med 185 kr/ton, varav 25 
kr/ton är förbränningsskatt och 160 kr/ton är kostnad för att köpa 
utsläppsrätter för att förbränna den fossila delen av restavfallet. För Bjuvs 
del innebär detta en ökad kostnad på cirka 0,4 Mkr enbart för det restavfall 
som samlas in fastighetsnära. Vid årsskiftet blir det kommunalt ansvar för 
insamling av returpapper (tidningar, kataloger och kontorspapper). Detta 
innebär en ökad kostnad för att tömma containers med returpapper på 
återvinningsstationerna, en kostnad som tidigare FTI AB (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB) stod för. 

  
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-12, § 6 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 
2022-04-01 justera avfallstaxan i enlighet med förslag.   
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-01-19, § 5 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2022-04-01 justera 
avfallstaxan i enlighet med förslag.   
   

 
 

Beslutet skickas till: 
NSR AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 7 Dnr 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående mat för 
distribution eller avhämtning 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har 2021-02-16 inkommit med en motion angående mat för 

distribution eller avhämtning. I motionen yrkar Ulrika Thulin att man ska se 

över möjligheterna, planera för och genomföra avhämtning av mat för 65-

plussare på till exempel Varagården och att man ska se över möjligheterna, 

planera för och genomföra att under en begränsad period möjliggöra för fler 

65-plussare att ta del av den kylda maten med hemleverans. Motionen har 

remitterats till tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2021-12-21 

Tekniska nämnden 2021-09-28 § 79, inklusive beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-18 § 132, inklusive beslutsunderlag 

Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-02-16 

  

Ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-02-16 inkommit med en motion angående mat för 

distribution eller avhämtning. Motionen anmäldes vid kommunfullmäktige 

2021-04-26. I motionen framförs att Socialdemokraterna vill belysa den 

problematik några utav medborgarna kan befinna sig i under rådande 

pandemi. Isolering i hemmet blir tuff och kan i vissa fall ge uttryck i att man 

tappar matlusten. Restaurangen på t.ex. Varagården för 65-plussare är för 

tillfället stängd med anledning av pandemin och matdistributionen av kyld 

mat bedöms och beviljas som bistånd. Mot bakgrund av detta anförs i 

motionen bl.a. att det ska ses över att under en begränsad period 

möjliggöra för fler att ta del av den kylda maten med hemleverans. I 

motionen yrkas följande:  

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt, 

- Att man ska se över möjligheterna, planera för och genomföra avhämtning 

av mat för 65- plussare på t.ex. Varagården, likt som för gymnasieeleverna 

med en bokad tid och att man ska se över möjligheterna, planera för och 

genomföra att under en begränsad period möjliggöra för fler 65-plussare att 

ta del av den kylda maten med hemleverans. 
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Tekniska nämnden har behandlat motionen vid sammanträde 2021-09-28, § 

79, och då beslutat att bifalla motionen. Vård- och omsorgsnämnden har 

behandlat motionen vid sammanträde 2021-11-18, § 132, och då beslutat 

att motionen ska anses besvarad. Nämnden har anfört att vård- och 

omsorgsförvaltningen har fört diskussioner med tekniska förvaltningen som 

har beslutat att öppna upp i långsam takt för externa gäster. Möjligheten för 

65-plussare att ta del av kyld mat med hemleverans utan bistånd är en fråga 

för tekniska förvaltningen. 

Sedan ärendet behandlats i nämnderna har smittspridningen av Covid-19 

återigen ökat i samhället och restaurangen på Varagården hålls därför 

stängd. Eftersom de som bor på särskilt boende tillhör riskgrupper anser 

den politiska majoriteten inte att det är lämpligt att låta personer som inte 

bor på boendena hämta mat från restaurangen. Då det finns restauranger i 

kommunen som är öppna för allmänheten och som även har mat för 

avhämtning anses det inte motiverat att införa hemleverans av kyld mat till 

personer över 65 år utan att de har beviljats sådant bistånd.  

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Ulrikas Thulins 
(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 avslå motionen. 
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Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-12, § 8 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

Urban Berglund (KD) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:35 - 9:40. 

 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Anneli Ullerholm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall 
till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

Ulrika Thulin (S) återkallar sitt yrkande om bifall till motionen och yrkar bifall 
till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

Anders Månsson (S), Bo Blixt (S), Matthias Åkesson (M), Christer Landin 
(S), Nils Nilsson (C), Kenneth Bolinder (-) och Adam Brorsson (M) yrkar 
bifall till Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Urban 
Berglunds (KD) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Urban Berglunds (KD) yrkande. 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad. 
   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-01-19, § 7 
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Yrkanden 

Urban Berglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. 
   

 
 
 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin (S) 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Diariet 
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§ 8 Dnr 2021-00411  

Motion från Anders Månsson (S) angående e-
postadresser till alla förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2021-09-24 inkommit med en motion angående 

kommunal e-postadress till alla förtroendevalda. I motionen yrkar Anders 

Månsson att varje förtroendevald i Bjuvs kommun som har ett digitalt 

arbetsredskap ska få en personlig e-postadress i Bjuvs kommuns system 

(fornamn.efternamn@bjuv.se) samt att kommunstyrelsen snarast får i 

uppdrag att genomföra förslaget.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Melinda Höglind 2021-12-21 

Motion, Anders Månsson (S), 2021-09-24 

  

Ärendet 

Anders Månsson (S) har 2021-09-24 inkommit med en motion angående 

kommunal e-postadress till alla förtroendevalda. Syftet är enligt motionen att 

ge förtroendevalda de bästa förutsättningarna för att utöva sitt uppdrag. 

Möteshandlingar skickas idag genom Ciceron till förtroendevaldas privata e-

postadresser. Anders Månsson påpekar att det finns en risk att handlingar 

kommer till någon som inte är förtroendevald om e-postadressen delas med 

någon annan, samt att en kommunal e-postadress kan underlätta för 

invånare att komma i kontakt med förtroendevalda. I motionen yrkar Anders 

Månsson att varje förtroendevald i Bjuvs kommun som har ett digitalt 

arbetsredskap ska få en personlig e-postadress i Bjuvs kommuns system 

(fornamn.efternamn@bjuv.se) samt, att kommunstyrelsen snarast får i 

uppdrag att genomföra förslaget.   

Sedan kommunfullmäktiges beslut 2014-06-12 är det presidieledamöter 

som har tilldelats en kommunal e-postadress (”bjuv.se”- mailkonto).  

Med anledning av motionen har kommunstyrelsens förvaltning nedan 

sammanställt vad det innebär för en förtroendevald att ha en kommunal e-

postadress, samt redovisar kostnadsalternativ.   

Hur en kommunal e-postadress ska hanteras styrs bland annat av 

offentlighetsprincipen och serviceskyldigheten vilka regleras i 

tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen samt 

förvaltningslagen.  
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Utgångspunkten är att alla handlingar som inkommer till kommunen är 

allmänna handlingar med vissa undantag. Kommunen är skyldig att hantera 

allmänna handlingar som inkommer till kommunen eftersom dessa kan 

begäras ut av allmänheten. Det finns därför regler om att allmänna 

handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade på annat sätt. E-post som 

inte är allmänna handlingar är bland annat de som är riktade till 

förtroendevalda i deras egenskap av politiker. Detsamma gäller ”privata” 

meddelanden till den förtroendevalde.  

Eftersom det kan inkomma en begäran om allmän handling till bjuv.se e-

postadressen, så ska denna öppnas och hanteras dagligen (vardagar), 

oberoende av sjukdom eller semesterledighet.  

Om den förtroendevalda mottager e-post som gäller en fråga som 

ankommer på kommunen, som exempelvis rör ett ärende eller kommunens 

verksamhet, så är det en allmän handling och ska hanteras enligt reglerna 

om allmänna handlingar och diarieföring. Detta gäller oavsett om e-posten 

inkommer till en kommunal eller privat e-postadress.  

Förvaltningslagens krav på serviceskyldighet innebär att ett svar på en fråga 

som ställts till kommunen, inte får dröja längre än nödvändigt. Även denna 

reglering ställer därmed krav på att e-posten öppnas och hanteras dagligen.  

För att få en kommunal e-postadress krävs en Officelicens. Det finns två 

licenser med olika kostnader: 

Officelicens med program (applikationer) till datorn (Outlook, Word etc. 

öppnas genom program på datorn). Kräver tillgång till egen kommunal 

dator/surfplatta. Kostnad: 248 490 kr/år.  

Officelicens - endast webbversion (Outlook, Word, etc. öppnas i en 

webbversion). Kostnad: 63 990 kr/år.  

Beräkningen är gjord på 90 förtroendevalda (2761 kr alternativt 711 kr per 

person).  

Det pågår för närvarande ett arbete inom IT4K med att utreda möjligheten 

till mobil enhetshantering (MDM) i Bjuvs kommun i syfte att öka säkerheten. 

MDM innebär en central hantering av kommunens mobila enheter som till 

exempel gör att en enhet kan fjärrlåsas eller att vissa applikationer 

registreras automatiskt. MDM riktar sig i första hand till de anställda och 

förutsätter en kommunal e-postadress. Om MDM skulle införas i Bjuvs 

kommun och då även beslutas omfatta förtroendevalda förutsätter det att de 

förtroendevalda har en kommunal e-postadress. För MDM tillkommer då en 

licenskostnad om ungefär 1000 kronor per år per förtroendevald.    

Den politiska majoriteten anser att det även fortsättningsvis är tillräckligt att 

presidieledamöter har en kommunal e-postadress. Det är förenat med 

kostnader och administration att införa kommunal e-postadress till samtliga 

förtroendevalda vilka inte anses vara motiverade.  
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till ordförandes 
förslag. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Ulrikas Thulins 
(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 avslå motionen. 
   
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-12, § 9 
 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S) och yrkar bifall till motionen. 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
   
 

Reservation 

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

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-01-19, § 8 

 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

Propositionsordningar 

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

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = kommunstyrelsens förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) yrkande 
      

Omröstningsresultat 

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

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Niklas Svalö (S), Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S), 
Peter Persson (S), Christer Landin (S) och Walter Steffert (S) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Diariet 
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§ 9 Dnr 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Sammanfattning  

Invånaren Linda Lindeblad har den 3 mars 2021 inkommit med ett 
medborgarförslag till Bjuvs kommun. Förslaget är ställt till kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktige. Invånaren 
önskar att kommunen tar initiativ till större delaktighet bland föräldrar vid 
utveckling av kommunens verksamhet för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Invånaren föreslår att kommunen beslutar om 
nollvision om barn med symptom om utbrändhet kopplat till 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att det upprättas ett lyhört och 
kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare till berörda elever, att 
kommunen samverkar med kompetenser från andra instanser samt att 
skolans rutiner för skolfrånvaro ses över. 

Som ett led i beredningen av ärendet har barn- och utbildningsförvaltningen 
sammanställt ett underlag som beskriver hur kommunen inkluderar och 
främjar lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). I denna framgår att den Centrala elevhälsan arbetar brett med stöd 
till alla elever och specifikt med barn som har NPF-problematik. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har vidare som svar på medborgarförslaget anfört 
att Bjuvs kommun strävar efter att alla elever ska ha en skolgång med god 
fysisk och psykisk hälsa. Insatser anpassas efter varje elevs behov och 
hälsofrämjande insatser erbjuds alla elever. Förebyggande insatser erbjuds 
något färre medan åtgärdande insatser erbjuds ett fåtal, anpassat efter varje 
elevs behov. Det finns ett förtätat samarbete med föräldrar till barn med 
särskilda behov vid planering och uppföljning. Bjuvs kommun arbetar med 
olika perspektiv för att stötta elever med NPF och samverkar med såväl 
interna som externa aktörer. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar 
kontinuerligt med systematiska kvalitetsförbättringar för en högre kvalitet i 
skolorna, enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen arbetar även enligt 
gällande rutiner för ökad närvaro i skolorna vilket stödjs av elevhälsoteam 
och närvaroteam. Den sammanfattade bedömningen är att de förslag som 
lyfts av invånaren redan genomförs på kommunens skolor genom olika 
aktiviteter.   

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut instämt i förvaltningens 
bedömning och anser att fullmäktige ska anse förslaget besvarat. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning.   
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Melinda Höglind, 2021-12-16 
Barn och utbildningsnämndens beslut 2021-10-27 § 105 inklusive 
beslutsunderlag 
Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 2021-03-03 
  

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-12, § 10 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.  
 
 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-01-19, § 9 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.  
 
   

 
Beslutet ska skickas till: 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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§ 10 Dnr 2022-00028  

Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) gällande 
samtliga politiska uppdrag samt nya val 

 

Sammanfattning  

Nathalie Svaneborn (SD) har 2022-01-19 inkommit med avsägelse gällande 
samtliga politiska uppdrag. 

Nya val görs vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. 

     

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Nathalie Svaneborn (SD) från de 
aktuella uppdragen och lägger ett tack till protokollet. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Berörda instanser 
Anna Larsson HR 
Kommunsekreterare 
Diariet    
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§ 11 Dnr 2022-00054  

Avsägelse från Linda Lindberg (SD) som ledamot i 
Omsorg i Bjuv AB samt val av ny ledamot 

 

Sammanfattning  

Linda Lindberg (SD) har 2022-01-18 inkommit med avsägelse som ledamot 
i Omsorg i Bjuv AB. 

Nytt val görs vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. 

     

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Linda Lindberg (SD) från det aktuella 
uppdraget samt lägga ett tack till protokollet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Linda Lindberg (SD) 
Omsorg i Bjuv AB  
Anna Larsson HR 
Diariet     
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§ 12 Dnr 2022-00029  

Avsägelse från Susanne Bakken (S) som ersättare i 
valnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Susanne Bakken (S) har 2022-01-17 inkommit med avsägelse som 
ersättare i valnämnden. 

Nytt val görs vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Susanne Bakken (S) från det aktuella 
uppdraget samt lägga ett tack till protokollet. 

      

 
Beslutet skickas till: 
Susanne Bakken (S) 
Anna Larsson HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 13 Dnr 2022-00058  

Avsägelse från Ann-Britt Lord (KD) som ersättare i 
valnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Ann-Britt Lord (KD) har 2022-01-24 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i valnämnden. 

Som ny ersättare föreslås Arild Johansen (KD). 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ann-Britt Lord (KD) från det aktuella 
uppdraget samt lägga ett tack till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Arild Johansen (KD) som ny ersättare 
i valnämnden.      

 
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Ann-Britt Lord (KD) 
Arild Johansen (KD) 
Anna Larsson HR 
Kommunsekreterare 
Diariet 
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§ 14 Dnr 2022-00010  

Anmälningar  

 

A)  KS 2021-00552 
Revisionen: PM under löpande räkenskapsår för Omsorg i Bjuv AB 
 
 
B)                  KS 2022-00066 
Interpellation från Ulrika Thulin (S) till tekniska nämndens ordförande Pia 
Trollehjelm (SD): angående stationsområdet i Billesholm 
 
 
C) KS 2022-00075 

Interpellation från Urban Berglund (KD) till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Henrysson (SD) angående bebyggande av Bjuvs centrala 
parkområde 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet 

      

 
 

 


