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Beslutande Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Claes Osslén (SD), vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
 
 
 

Ulrika Thulin (S) 
 
 

Ersättare Christer Landin (S) för Anders Månsson 
(S) 
Urban Berglund (KD) för Nils Nilsson (C) 

 

Övriga närvarande Christer Pålsson kommundirektör 
Adam Larsson HR-konsult, § 184 
Anna-Lena Hesselroth HR-chef, § 184 
Susan Elmlund kommunsekreterare 

 

Justerare Urban Berglund (KD) 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 182-186 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson (SD) 

 

 

 
 
Justerare  

Urban Berglund (KD) 
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§ 182 Dnr 2021-00001  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Urban Berglund (KD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Urban Berglund (KD) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 183 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-09-22.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 184 Dnr 2021-00403  

Personalutskott: Information om lönekartläggning 2021 

Sammanfattning 

HR-konsult Adam Lasson informerade om lönekartläggning 2021. 
   
Från och med den 1: a januari 2017 ska arbetsgivare genomföra en 
lönekartläggning varje år i stället för som tidigare vart tredje år (3 kap. 8 § 
Diskrimineringslagen, SFS 2008:567).  
Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och 
män. 
 
Lönekartläggningen ska kartlägga och analysera: 
1. Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor. 
2. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt. 
 
Senaste lönekartläggningen skedde 2020 i form av en sammanfattande 
rapport av tidigare års lönekartläggningar, åtgärder och handlingsplaner. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
HR-konsult 
Diariet 
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§ 185 Dnr 2021-00152  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande 
2021-05-10. 

KS 2021-00349  

Medborgarförslag angående 
farthinder på cykelväg vid anslutning 
till Kakelgatan i Ekeby 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-08-30. 
Överlämnad till tekniska nämnden 
för handläggning och beslut  
2021-09-08. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20   
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 186 Dnr 2021-00151  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-09-24. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från kultur- och 
fritidsnämnden 2021-05-26, § 39. 
Planeras tas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning.  
Yttrande från: 
Tekniska nämnden 2021-05-25,  
§ 51. 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-
26, § 40. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2021-10-06. 

KS 2021-00093  

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

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
Remitterad för yttrande till tekniska 
nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden 2021-05-10. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-04-26. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Yttrande från vård- och 
omsorgsnämnden 2021-06-17,  
§ 81. 
Planeras behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-10-06. 

KS 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ungdomsbiljetter inom 
kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på 
gymnasiet 
 

Anmäld i kommunfullmäktige  
2021-05-31. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-09-20 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   
   
 
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 


