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Plats och tid Varagårdsskolans aula, måndagen den 13 december 2021 kl 19:00-21:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 
 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Börje Sjöstrand (SD) och Anders Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdag 2021-12-16 kl 16:00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 
 

 

Paragrafer §§ 177-196 
 Susan Elmlund 

 
 
 

 

 Ordförande 

  

 
 

Pia Trollehjelm (SD) §§ 177-180, 182-183, 185-186, 188-196 
 

 

 Justerare 

 
 
 
Christer Landin (S) §§ 181, 184, 187 
 
 
 
 

 

 Börje Sjöstrand (SD)                                                 Anders Månsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-17 Datum då anslaget tas ned 2022-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 

  

 Susan Elmlund  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Pia Trollehjelm (SD), ordförande §§ 177-180, 182-183, 185-186, 188-196 
Mikael Henrysson (SD) 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Gert Liljenborg (SD) 
Lars Hein (SD) 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Börje Sjöstrand (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) 
Liselott Ljung (S) 
Kenneth Bolinder (-) 
Inga Bakken (S) 
Christer Landin (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Peter Persson (S) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Zofia Svensson (M) för Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
(M) 
Göran Palmkvist (M) för Patric Fors (M) 
Lars Karlsson (V) för Niklas Svalö (S) 
Eva Roos Johansson (V) för Leif Johnsson (V) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Bo Blixt (S) 
Kai Christiansen (S) 
Madeleine Landin  (S) 
Niklas Osslén (M) 
Krister Nilsson (C) 
Krister Bergsten (L) 
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Tjänstemän Christer Pålsson kommundirektör 

Julia Pietrek kanslichef 
Susan Elmlund kommunsekreterare 
 

Övriga Rune Ahlberg revisor 
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Ärendelista 

§ 177 Dnr 2021-00010 6 
Upprop ................................................................................................................ 6 

§ 178 Dnr 2021-00003 7 
Val av justerare ................................................................................................... 7 

§ 179 Dnr 2021-00006 8 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 8 

§ 180 Dnr 2021-00517 10 
Utdelning av Bjuvs kommuns Arkitekturpris för 2021......................................... 10 

§ 181 Dnr 2021-00523 12 
Revisionen ........................................................................................................ 12 

§ 182 Dnr 2021-00462 13 
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning ......................................... 13 

§ 183 Dnr 2021-00404 15 
Revidering av bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB ........................................... 15 

§ 184 Dnr 2021-00532 18 
Fråga från Ulrika Thulin (S) till tekniska nämndens ordförande Pia 
Trollehjelm (SD): handlingar till revisionen ........................................................ 18 

§ 185 Dnr 2021-00533 19 
Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Henrysson (SD): angående arbetsmodellen när man hyr in 
fastigheter ......................................................................................................... 19 

§ 186 Dnr 2021-00534 20 
Fråga från Anders Månsson (S) till kommunalråd Jörgen Johnsson 
(M): angående arbetsmodellen när man hyr in fastigheter ................................ 20 

§ 187 Dnr 2021-00535 21 
Fråga från Anders Månsson (S) till tekniska nämndens ordförande 
Pia Trollehjelm (SD): angående lunchservering på äldreboende ....................... 21 

§ 188 Dnr 2021-00536 22 
Fråga från Anders Månsson (S) till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Anne Li Ullerholm (SD): angående lunchservering på 
äldreboende ...................................................................................................... 22 

§ 189 Dnr 2021-00527 23 
Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot och 2:e vice ordförande 
i vård- och omsorgsnämnden samt nya val ....................................................... 23 

§ 190 Dnr 2021-00528 24 
Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i Omsorg i Bjuv AB 
samt nytt val ...................................................................................................... 24 

§ 191 Dnr 2021-00529 25 
Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i Kommunförbundet 
Medelpunkten samt nytt val............................................................................... 25 
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§ 192 Dnr 2021-00530 26 
Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som 
oppositionsråd samt nytt val .............................................................................. 26 

§ 193 Dnr 2021-00531 27 
Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen samt nytt val ..................................................... 27 

§ 194 Dnr 2021-00537 28 
Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som suppleant i 
Omsorg i Bjuv AB samt nytt val ......................................................................... 28 

§ 195 Dnr 2021-00539 29 
Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) ......................................................... 29 

§ 196 Dnr 2021-00009 30 
Anmälningar ...................................................................................................... 30 
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§ 177 Dnr 2021-00010  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det 29 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 29 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 178 Dnr 2021-00003  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Börje Sjöstrand (SD) och Anders 
Månsson (S).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Börje Sjöstrand (SD) och Anders 
Månsson (S) till att justera dagens protokoll. 
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§ 179 Dnr 2021-00006  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-12-06. 

Ordförande föreslår som nya ärenden: 

Ärende 8: Fråga från Ulrika Thulin (S) till tekniska nämndens ordförande Pia 
Trollehjelm (SD): handlingar till revisionen 

Ärende 9: Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Henrysson (SD): angående arbetsmodellen när man hyr in 
fastigheter 

Ärende 10: Fråga från Anders Månsson (S) till kommunalråd Jörgen 
Johnsson (M): angående arbetsmodellen när man hyr in fastigheter 

Ärende 11: Fråga från Anders Månsson (S) till tekniska nämndens 
ordförande Pia Trollehjelm (SD): angående lunchservering på äldreboende 

Ärende 12: Fråga från Anders Månsson (S) till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Anne Li Ullerholm (SD): angående lunchservering på 
äldreboende 

Ärende 13: Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot och 2:e vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt nya val 

Ärende 14: Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i Omsorg i Bjuv 
AB samt nytt val 

Ärende 15: Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i 
Kommunförbundet Medelpunkten samt nytt val 

Ärende 16: Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som 
oppositionsråd samt nytt val 

Ärende 17: Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen samt nytt val 

Ärende 18: Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget som 
suppleant i Omsorg i Bjuv AB samt nytt val 

Ärende 19: Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärende 20: Anmälningar 

F: Revisionen: Förstudie av kommunens nyttjande av hyresundantaget 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 180 Dnr 2021-00517  

Utdelning av Bjuvs kommuns Arkitekturpris för 2021 

 

Sammanfattning  

Byggnadsnämnden har beslutat tilldela Bjuvs kommuns arkitekturpris 2021 
till två pristagare: 

Renoveringen av Ljungsgårds gamla skola (Ljungsgård 2:49) och 
ombyggnationen av gamla smedjan/X-hallen (Skromberga 12:14). 

    

Byggherre och fastighetsägare 

Ljungsgårds gamla skola: Byggherre och fastighetsägare: Casper 
Radermacher och Elin Mathiasson.  

 

Gamla smedjan/X-hallen: Byggherre och fastighetsägare: PX2 Fastigheter 
AB, Bengt Persson och Johan Persson. Arkitekt: Goin AB och Bäckström 
Arkitekter AB. 

 

Juryns motivering 

Under renoveringen av Ljungsgårds gamla skola fick vi följa Elin och Casper 
i SVT:s program Husdrömmar. Elin och Casper har genom driv, vilja och 
tydliga visioner visat att det är möjligt att ta sig an ett husprojekt på en 
begränsad budget. Genom innovativa lösningar, hållbarhetstänk och 
återbruk har Elin och Casper på ett varsamt sätt förädlat Ljungsgårds gamla 
skola i Billesholm och skapat ett hem. Under deras resa fick tv-tittarna på ett 
pedagogiskt sätt kunskap och tips om såväl metoder som tekniker i takt 
med husets framväxt. Elin och Casper är välförtjänta av Bjuvs kommuns 
arkitekturpris 2021. 

Ombyggnationen av gamla smedjan/ X-hallen har både utvecklat och 
förädlat en för Bjuvs kommun viktig kulturhistorisk byggnad i en värdefull 
miljö. Ombyggnationen har genom ett möte mellan det gamla och det nya, 
bevarande och utveckling skapat ett nytt besöksmål i kommunen med fokus 
på en god livsmiljö. Utåt har fasadens värden och kvaliteter bevarats och på 
insidan har nya funktioner fått ta plats där hälsa, välbefinnande och möten 
står i centrum. Med en företagsamhet och ett helhetsgrepp på äldre industri- 
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och fabriksmiljöer har fastighetsägaren en vision att vidareutveckla och 
fortsätta att förvalta dessa miljöer för framtiden, och på så sätt bidra till en 
god livsmiljö där kulturmiljön får stort utrymme. 

 

Priset överlämnades till pristagarna av byggnadsnämndens ordförande 
Kalle Holm (S). (SD) /Sed 

   

      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2021-00523  

Revisionen  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande Rune Ahlberg informerade kommunfullmäktige om 
revisionens planering inför 2022. 

Kommunfullmäktiges ledamöter debatterade revisionens granskning av 
investeringsprocessen.      
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§ 182 Dnr 2021-00462  

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning 

 

Sammanfattning  

Vuxenomsorgen inom avdelningen för arbete och tillväxt handhar 
hanteringen av dödsboanmälningar och dödsboförvaltningar i Bjuvs 
kommun. 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att 
avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och 
fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. 
Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 
tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättning skall därför motsvara 
kommunens självkostnad. Det förslag som nedan framförs baserar sig på 
uppgifter om vad kommuner i allmänhet tar ut för tillfällig dödsboförvaltning 
och åtgärder enligt begravningslagen. Den taxan är 0,8% av gällande 
prisbasbelopp per timme. Detta innebär att timtaxan med innevarande års 
prisbasbelopp blir 381 kr/timme 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt 

Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-18 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning 
 
 

Avdelningens förslag till beslut 

Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget 
till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att lämna ärendet 
vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i fastställande av 
taxa. 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att ställa sig bakom 
förslaget till taxa för tillfällig dödsboförvaltning och gravsättning och att 
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för den fortsatta processen i 
fastställande av taxa. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2021-10-27, § 80 

 

      

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att införa en avgift för tillfällig dödsboförvaltning och ordnande med 
gravsättning som ska uppgå till 0.8 % av prisbasbeloppet per timme. 
Avgiften ska börja gälla från och med 1 januari 2022.  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en avgift för 
tillfällig dödsboförvaltning och ordnande med gravsättning som ska uppgå 
till 0.8 % av prisbasbeloppet per timme. Avgiften ska börja gälla från och 
med 1 januari 2022.  
      

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-11-17, 149 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för tillfällig dödsboförvaltning 
och ordnande med gravsättning som ska uppgå till 0.8 % av 
prisbasbeloppet per timme. Avgiften ska börja gälla från och med 1 januari 
2022.  
     

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 183 Dnr 2021-00404  

Revidering av bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning  

Enligt nu gällande bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB ska suppleant i 

styrelsen kallas in om ordinarie ledamot har förhinder att närvara. Styrelsen 

för Omsorg i Bjuv AB har vid sammanträde den 14 september 2021 beslutat 

att föreslå kommunfullmäktige att bolagsordningen ska ändras så att 

suppleanter deltager på bolagets styrelsemöten. Kommunstyrelsens 

förvaltning uppfattar förslaget som att styrelsen vill att suppleanter ska ha 

rätt att närvara på möten även när ordinarie ledamöter deltar på mötena.  

Förvaltningen föreslår därför att § 8 första stycket i bolagsordningen ändras 

för att möjliggöra detta. Förvaltningen föreslår vidare att suppleanterna ska 

ha rätt att yttra sig. Förfarandet överensstämmer då med det sätt som 

suppleanter får delta i styrelsemöten med kommunens övriga hel- eller 

majoritetsägda bolag.  

Nuvarande lydelse är: Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter 

samt högst 3 suppleanter. Suppleant kallas in om ordinarie ledamot har 

förhinder att närvara. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela 

antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

gäller den mening ordföranden företräder. Föreslagen lydelse är: Styrelsen 

ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 suppleanter. 

Suppleant kallas till möten och har närvarorätt respektive yttranderätt även 

när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av 

hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-11-05 
Omsorg i Bjuv AB, styrelseprotokoll 2021-09-14, § 13 
Bolagsordning Omsorg i Bjuv AB  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 
Bolagsordningen för Omsorg i Bjuv AB så att § 8 första stycket får lydelsen: 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt respektive 
yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är beslutför om 
mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkar att 
beslutet ska gälla från 2022-01-01. 

Ordförande yrkar att beslutet ska gälla från 2022-02-01. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkande och 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottets beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera Bolagsordningen för Omsorg i Bjuv 
AB så att § 8 första stycket får lydelsen: 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt respektive 
yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är beslutför om 
mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

Förändringen ska gälla från 2022-02-01. 

   
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-24, § 226 
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Yrkande 

Ordförande yrkar att förändringen ska gälla från 2022-01-01. 

Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S), Urban Berglund (KD) och Matthias 
Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ordförandes 
ändringsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
Bolagsordningen för Omsorg i Bjuv AB så att § 8 första stycket får lydelsen: 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt respektive 
yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är beslutför om 
mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

Förändringen ska gälla från 2022-01-01. 

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-12-01, § 158 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Bolagsordningen för Omsorg i Bjuv 
AB så att § 8 första stycket får lydelsen: 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 3 
suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt respektive 
yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. Styrelsen är beslutför om 
mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 

Förändringen ska gälla från 2022-01-01. 

   

Beslutet ska skickas till: 
Omsorg i Bjuv AB 
Kansliavdelningen 
Diariet 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2021-00532  

Fråga från Ulrika Thulin (S) till tekniska nämndens 
ordförande Pia Trollehjelm (SD): handlingar till 
revisionen 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har lämnat in en fråga till Pia Trollehjelm (SD) angående 
handlingar till revisionen. 

Pia Trollehjelm (SD) besvarar frågan. 

Ulrika Thulin (S) tackar för svaret.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 2021-00533  

Fråga från Anders Månsson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Henrysson (SD): angående 
arbetsmodellen när man hyr in fastigheter 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Mikael Henryson (SD) 
angående arbetsmodellen när man hyr in fastigheter. 

Mikael Henrysson (SD) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2021-00534  

Fråga från Anders Månsson (S) till kommunalråd 
Jörgen Johnsson (M): angående arbetsmodellen när 
man hyr in fastigheter 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Jörgen Johnsson (M) 
angående arbetsmodellen när man hyr in fastigheter. 

Jörgen Johnsson (M) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2021-00535  

Fråga från Anders Månsson (S) till tekniska nämndens 
ordförande Pia Trollehjelm (SD): angående 
lunchservering på äldreboende 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Pia Trollehjelm (SD) 
angående lunchservering på äldreboende. 

Pia Trollehjelm (SD) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 2021-00536  

Fråga från Anders Månsson (S) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anne Li Ullerholm (SD): 
angående lunchservering på äldreboende 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har lämnat in en fråga till Anne Li Ullerholm (SD) 
angående lunchservering på äldreboende. 

Anne Li Ullerholm (SD) besvarar frågan. 

Anders Månsson (S) tackar för svaret.  

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad debatt, att frågan ska anses 
vara besvarad. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2021-00527  

Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot och 2:e 
vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt nya 
val 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från uppdragen 
som ledamot och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden från 
2021-12-31. 

Som ny ledamot och 2:e vice ordförande föreslås Anders Månsson (S).      

     

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulrika Thulin (S) från de aktuella 
uppdragen samt att välja Anders Månsson (S) som ny ledamot och 2:e vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Vård- och omsorgsnämnden 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 2021-00528  

Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i Omsorg 
i Bjuv AB samt nytt val 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Omsorg i Bjuv AB från 2021-12-31. 

Som ny ersättare föreslås Anders Månsson (S).      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulrika Thulin (S) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Anders Månsson (S) som ny ledamot i Omsorg i 
Bjuv AB från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Omsorg i Bjuv AB 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2021-00529  

Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ledamot i 
Kommunförbundet Medelpunkten samt nytt val 

 

Sammanfattning  

Ulrika Thulin (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Kommunförbundet Medelpunkten från 2021-12-31. 

Som ny ledamot föreslås Anders Månsson (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulrika Thulin (S) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Anders Månsson (S) som ny ledamot i 
Kommunförbundet Medelpunkten från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Kommunförbundet Medelpunkten 
Kommunsekreterare 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2021-00530  

Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget 
som oppositionsråd samt nytt val 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som oppositionsråd från 2021-12-31. 

Som nytt oppositionsråd föreslås Ulrika Thulin (S).     

  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anders Månsson (S) från det aktuella 
uppdraget och lägga ett tack till protokollet samt att välja Ulrika Thulin (S) 
som nytt oppositionsråd från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Kommunsekreterare 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2021-00531  

Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget 
som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt nytt 
val 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 2021-12-31. 

Som ny 2:e vice ordförande föreslås Ulrika Thulin (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anders Månsson (S) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Ulrika Thulin (S) som ny 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Kommunsekreterare 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr 2021-00537  

Avsägelse från Anders Månsson (S) från uppdraget 
som suppleant i Omsorg i Bjuv AB samt nytt val 

 

Sammanfattning  

Anders Månsson (S) har 2021-12-09 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som suppleant i Omsorg i Bjuv AB från 2021-12-31. 

Som ny suppleant föreslås Ulrika Thulin (S).      

       

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anders Månsson (S) från det aktuella 
uppdraget samt att välja Ulrika Thulin (S) som ny suppleant i Omsorg i Bjuv 
AB från 2022-01-01. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Omsorg i Bjuv AB 
Anna Larsson, HR 
Diariet      

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr 2021-00539  

Val av huvudman i Ekeby Sparbank (SD) 

 

Sammanfattning  

Som ny huvudman i Ekeby Sparbank föreslås Jerry Olsson (-).      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jerry Olsson (-) som ny huvudman i 
Ekeby Sparbank. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Jerry Olsson (-) 
Ekeby Sparbank 
Kommunsekreterare 
Diariet      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr 2021-00009  

Anmälningar  

 

A)  KS 2021-00349 
Tekniska nämnden § 98: Medborgarförslag angående farthinder på 
cykelväg vid anslutning till Kakelgatan i Ekeby 
 
 
B)                  KS 2021-00168 
Vård- och omsorgsnämnden § 136: Ej verkställda beslut 2021 
 
 
C) KS 2021-00409 
Kultur- och fritidsnämnden § 77: Svar till revisionsrapport målstyrning 
 
 
D) KS 2021-00409 
Vård- och omsorgsnämnden § 131: Svar till revisionen: Granskning av 
målstyrningen 
 
E) KS 2021-00409 
Barn- och utbildningsnämnden § 121: Svar till kommunrevisionen gällande 
granskning av målstyrning 
 
F) KS 2021-00540 
Revisionen: Förstudie av kommunens nyttjande av hyresundantaget 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet     


