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Plats och tid
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Beslutande

Mikael Henrysson (SD), ordförande
Anne Li Ullerholm (SD)
Lars Hein (SD)
Claes Osslén (SD), 1:e vice ordförande
Patric Fors (M)
Jörgen Johnsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Anders Månsson (S), 2:e vice ordförande
Christer Landin (S)
Ulrika Thulin (S)
Kenneth Bolinder (S)
Nils Nilsson (C)
Urban Berglund (KD) §§ 13-20

Christel Hedlund (SD) för Pia Trollehjelm
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Krister Bergsten (L) för Urban Berglund
(KD) §§ 21-37
Lisbeth Madsen (M) för Jörgen Johnsson
(M) § 26

Ersättare

Alf Nilsson (S)
Bo Hallqvist (S)
Terhi Laine (S)
Leif Johansson (V)
Krister Bergsten (L) § 13-20
Raymond Blixt (SD)

Övriga närvarande

Christer Pålsson, kommundirektör
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Cecilia Holmblad NSR, § 15
Susan Elmlund, kommunsekreterare

Justerare

Kenneth Bolinder (S)

Justeringens plats och tid

I anslutning till sammanträdet

Christel Hedlund (SD)
Bengt Gottschalk (SD)
Nathalie Svaneborn (SD)
Zofia Svensson (M)
Lisbeth Madsen (M) §§ 13-25, 27-37
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Sekreterare
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Kenneth Bolinder (S)
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§ 13

Dnr 2020-00005

Val av justerare
Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (S).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Kenneth Bolinder (S) till att justera
dagens protokoll.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 14

Dnr 2020-00006

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-02-12.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 15

Dnr 2020-00079

Ny avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2020-04-01
Sammanfattning
Styrelsen i NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har beslutat om
ny avfallstaxa för beslut i respektive delägarkommuns kommunfullmäktige
att gälla från 1 april 2020.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med två
fyrfackskärl.
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår godkänna förslaget till justeringar i
avfallstaxan.
Styrelsen i NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har beslutat om
ny avfallstaxa för beslut i respektive delägarkommuns kommunfullmäktige
att gälla från 1 april 2020.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med två
fyrfackskärl.
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår godkänna förslaget till justeringar i
avfallstaxan.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-01-09
Förslag till ny avfallstaxa från 2020-04-01

Ärendet
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av
hushållsavfall.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella
miljömålen.
2010 beslutade kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen,
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 2020.
Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med två
fyrfackskärl.
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt
som mängden restavfall minskar.
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 %
matavfall, tidningar och förpackningar.
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika
informationsåtgärder.
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
fastställa ny avfallstaxa för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-29, § 10

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa ny avfallstaxa för Bjuvs kommun att gälla från 2020-04-01.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 16

Dnr 2020-00125

Inrättande och finansiering av kommunala
trygghetsvärdar 2020
Sammanfattning
Budget för Bjuvs kommun 2020 finansierar satsning på inrättande av
trygghetsvärdar för en tryggare kommun. Två trygghetsvärdar skapar ett
mobilt team.
Trygghetsvärdarna ska arbeta förebyggande för att öka tryggheten för
kommunens invånare, vara brottsförebyggande med fokus på att göra
offentliga miljöer trygga för alla.
Trygghetsvärdarna ska jobba uppsökande och relationsskapande, bli kända
goda förebilder för kommunens barn och unga. Målet är att genom
långsiktiga relationer begränsa rekrytering till kriminalitet och minska
kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter.
Trygghetsvärdarna arbetar förebyggande, agerande, uppsökande och
hjälpande. Arbetet sker tillsammans med tillgång till en bil för att säkerställa
god arbetsmiljö.
Arbetspassen förläggs utifrån behov; dagtid, eftermiddag, kvällstid och fram
till tidig natt.
Trygghetsvärdarna placeras på kultur- och fritidsförvaltningen, med
förvaltningschefen som närmaste chef. Trygghetssamordnaren är
tillsammans med förvaltningschefen ansvarig för planering av arbetet.
Arbetet framåt
Resursen är ett nytt arbetssätt i Bjuvs kommun, ett komplement till övriga
verksamheter.
Nyrekrytering av två tillsvidareanställda medarbetare på heltid ska
genomföras snarast för att verksamheten ska vara i drift snabbast möjligt.
Uppföljning
Resursens arbete planeras och följs upp i förvaltningens ordinarie
målstyrningsmodell.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Erika Duvner, 2020-01-27
Underlag gällande inrättande och finansiering av kommunala
trygghetsvärdar 2020

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Finansiering av trygghetsvärdar 2020 sker inom det anslag som finns
budgeterat på kommunstyrelsen, samt
att föreslå budgetberedningen att inför 2021 flytta anslaget om 1,2 mnkr till
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-05, § 16

Yrkande
Kenneth Bolinder (S) yrkar: att det inrättas fyra (4) tjänster som
fältsekreterare inom ramen för BUN´s budget till en kostnad av 2,5 MSEK.
Tjänsterna sak inordnas Socialtjänsten för barn, unga och familjer (ÖVC).
Fördelarna med att organisera dessa under ÖVC är att man lyder under
samma lagstiftning då det gäller sekretess och hantering av personuppgifter
som borgar för transparens och effektivitet i handläggning av uppkomna
ärende samt kommer att utgöra en resursförstärkning i förvaltningens
satsning TSI (tidigt samordnade insatser).
Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Nils Nilsson (C), Urban Berglund
(KD) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Kenneth Bolinders (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och
Kenneth Bolinders (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = Kenneth Bolinders (S)
yrkande.
Omröstningsresultat
./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
7 JA-röster 6 NEJ-röster

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Finansiering av trygghetsvärdar 2020 sker inom det anslag som finns
budgeterat på kommunstyrelsen, samt
att föreslå budgetberedningen att inför 2021 flytta anslaget om 1,2 mnkr till
kultur- och fritidsnämnden.

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

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17

Dnr 2020-00126

Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma
medborgarlöfte 2020
Sammanfattning
Bjuvs kommun och lokalpolisområde Klippan har tagit fram ett förslag till
gemensamt medborgarlöfte med funktionen lokala brottsförebyggande
rådets handlingsplan. Dess fokusområden har tagits fram med stöd i
medborgarundersökningar och samlad kunskap om kommunens lokala
problembild.
Att jobba med gemensamma fokusområden har målsättningen att minska
brotten och öka tryggheten för medborgarna och de som vistas i
kommunen.
Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun avser
perioden 20200101-20211231. Dess fokusområden är:
•

Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar och
unga vuxna

•

Skadegörelse på kommunens fastigheter

•

Trygghet i offentlig miljö

Arbetet framåt
Aktivitetsplanering för respektive fokusområde sker i arbetsgrupper
beskrivna i kommunens handlingsplan för trygghetsarbete 2020-2021.
Handlingsplanen anger inriktningen för kommunens
förvaltingsöverskridande arbete med trygghetsfrågor och
brottsförebyggande arbete.
Uppföljning
Trygghetssamordnaren och Polisen följer upp arbetet och rapporterar till
lokala Brå.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Erika Duvner, 2020-01-27
Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte 2020010120211231
Handlingsplan Bjuvs kommuns trygghetsarbete 2020-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte samt ge
kommunstyrelsens ordförande, eller dess ersättare, i uppdrag att
underteckna medborgarlöftet.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-05, § 17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta polisens och kommunens gemensamma
medborgarlöfte samt ge kommunstyrelsens ordförande, eller dess ersättare,
i uppdrag att underteckna medborgarlöftet.

Beslutet skickas till:
Polisen
Trygghetssamordnare
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 18

Dnr 2020-00129

Kommunstyrelsens budget 2020 inklusive arbete och
tillväxt
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12, § 162, ska samtliga nämnder
besluta om mål och nämndens budget för 2020 senast den 28 februari
2020.
I dokumentet ”Kommunstyrelsens budget 2020” presenteras förvaltningens
förslag till budget för samtliga kommunstyrelsens verksamheter.
Förslagen till budget har behandlats av respektive utskott, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottet för arbete och tillväxt.
Förslagen till budget har sedan sammanställts till en helhet för
kommunstyrelsen.
I förslaget till beslut åtskiljs kommunstyrelsens verksamheter respektive
utskottet för arbete och tillväxts verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Milou Mandolin, 2020-02-07
Kommunstyrelsens budget 2020, 2020-02-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-05 § 18 (med bilagor)
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt, 2020-02-05 § 11 (med
bilagor)

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att:
godkänna Kommunstyrelsens budget 2020 inklusive arbete och tillväxt.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
godkänna Kommunstyrelsens budget 2020 inklusive arbete och tillväxt.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens utskott
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 19

Dnr 2020-00138

Intern kontroll - Plan 2020, kommunövergripande och
kommunstyrelsens förvaltning
Sammanfattning
Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att se till att denna
utvärderas och utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska
kommunövergripande anvisningar och regler upprättas.
Kommunstyrelsen har därutöver ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Milou Mandolin, 2020-01-24
Intern kontroll – plan 2020 Kommunövergripande och kommunstyrelsens
förvaltning, 2020-01-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: anta
”Intern kontroll - Plan 2020 Kommunövergripande och kommunstyrelsens
förvaltning”.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: anta ”Intern kontroll - Plan 2020
Kommunövergripande och kommunstyrelsens förvaltning”.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutet skickas till:
Utredare
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 20

Dnr 2019-00520

Upphandlings- och inköpspolicy för Bjuvs kommun
Sammanfattning
Bjuvs kommun anskaffar varje år varor och tjänster för avsevärda belopp.
Det är därför av stor betydelse för kommunens ekonomi att processen kring
anskaffning av varor och tjänster sker så kostnadseffektivt som möjligt.
Upphandlings- och inköpspolicyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda
och anställda ska agera när det gäller upphandling och inköp. Med utgångspunkt från de lagar som finns inom området, ska den också vara ett stöd för
att tillskapa en kostnadseffektiv och funktionell upphandlings- och inköpsverksamhet för hela kommunen.
Policyn gäller även i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson kommundirektör, Anders Vedin upphandlingschef, 2019-12-23
Upphandlings- och inköpspolicy för Bjuvs kommun

Ärendet
Upphandling ska göras vid köp av varor och tjänster. Lagen om offentlig
upphandling (LOU), Lagen om koncessionsupphandling (LUK), Lagen om
valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF) reglerar hur en upphandling ska genomföras. LOU, LUK och
LUF ställer även krav på att myndigheter ska fastställa riktlinjer för direktupphandlingar
Bjuvs kommun anskaffar varje år varor och tjänster för avsevärda belopp.
Det är därför av stor betydelse för kommunens ekonomi att processen kring
anskaffning av varor och tjänster sker så kostnadseffektivt som möjligt. Ett
tydligt regelverk och en tydlig struktur för hela anskaffningsprocessen är
därför av största vikt. Anskaffningsprocessen innefattar behovsanalys, upphandling, inköp, leverans, fakturahantering och uppföljning.
Upphandlings- och inköpspolicyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda
och anställda ska agera när det gäller upphandling och inköp. Med utgångspunkt från de lagar som finns inom området, ska den också vara ett stöd för

Justerarnas signaturer
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att tillskapa en kostnadseffektiv och funktionell upphandlings- och inköpsverksamhet för hela kommunen.
Policyn gäller även i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att antaga Upphandlingspolicy- och inköpspolicy för Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-22, § 3

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att antaga Upphandlingspolicy- och inköpspolicy för Bjuvs kommun.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
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§ 21

Dnr 2020-00049

Beslut om firmatecknare för Bjuvs kommun
Sammanfattning
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer
av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan
delegeras till nämnd, utskott, förtroendevald eller anställd. I praktiken
delegerar kommunfullmäktige beslutanderätt till nämnderna genom
nämndens reglemente. Nämnderna å sin sida delegerar beslutanderätt till
utskott, förtroendevald eller anställd genom sin delegeringsordning.
Begreppet firmateckning ligger utanför kommunallagen. Men i vissa
sammanhang efterfrågas någon form av handling som generellt visar vem
som är kommunens firmatecknare. För att underlätta den praktiska
hanteringen när kommunen ska ingå avtal med extern part, exempelvis
banker, kan det därför vara befogat att kommunstyrelsen fattar ett särskilt
beslut om vem som har rätt att företräda kommunen och teckna dess firma.
För att använda samma begrepp som marknaden i övrigt bör detta
lämpligtvis uttryckas som en rätt eller ett bemyndigande att teckna
kommunens firma. Bolagsverkets definition av firmatecknare är de personer
som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande
verkan, ensamma eller tillsammans. Av effektivitetsskäl och för att
underlätta den praktiska hanteringen bör sammanfattningsvis firmatecknare
utses.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2020-01-31

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att:
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande att var och en för sig företräda Bjuvs kommun och teckna
dess firma i ärenden som beslutas av kommunstyrelsen.
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bemyndiga kommundirektören och ekonomichefen att i förening företräda
Bjuvs kommun och teckna kommunens firma i ärenden som beslutas av
kommunstyrelsen.
bemyndiga kommundirektören att för kommunstyrelsen förvaltning teckna
kommunens firma i löpande förvaltningsärenden inom beslutad budgetram
där inget särskilt beslut tidigare fattats om behörighet i delegeringsordning
eller i annat beslut.
beslutet gäller för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Yrkande
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande att var och en för sig företräda Bjuvs kommun och teckna
dess firma i ärenden som beslutas av kommunstyrelsen.
bemyndiga kommundirektören och ekonomichefen att i förening företräda
Bjuvs kommun och teckna kommunens firma i ärenden som beslutas av
kommunstyrelsen.
bemyndiga kommundirektören att för kommunstyrelsen förvaltning teckna
kommunens firma i löpande förvaltningsärenden inom beslutad budgetram
där inget särskilt beslut tidigare fattats om behörighet i delegeringsordning
eller i annat beslut.
beslutet gäller för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 25
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande att var och en för sig företräda Bjuvs kommun och teckna
dess firma i ärenden som beslutas av kommunstyrelsen.
bemyndiga kommundirektören och ekonomichefen att i förening företräda
Bjuvs kommun och teckna kommunens firma i ärenden som beslutas av
kommunstyrelsen.
bemyndiga kommundirektören att för kommunstyrelsen förvaltning teckna
kommunens firma i löpande förvaltningsärenden inom beslutad budgetram
där inget särskilt beslut tidigare fattats om behörighet i delegeringsordning
eller i annat beslut.
beslutet gäller för återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Diariet
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§ 22

Dnr 2019-00230

Motion från Mikael Henrysson (SD): Angående
valupplysning
Sammanfattning
Mikael Henrysson (SD) lämnade 2019-05-20 in en motion angående
valupplysning med förslag till beslut ”Att ge Bjuvs kommuns
kommunikationsavdelning i uppdrag att komma med förslag på hur vi kan
upplysa invånarna om att det är val”.
Förvaltningen föreslår att frågan aktualiseras inför nästa gång det är
allmänna val i Sverige det vill säga hösten 2022.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-01-20
Motion, Mikael Henrysson (SD), 2019-05-20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-29, § 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska
anses vara besvarad.
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Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
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§ 23

Dnr 2019-00207

Medborgarförslag angående Ekeby skola
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 anmäldes ett
medborgarförslag som efterfrågar en medborgardialog om situation på
Ekeby skola och planeringen för skolan och området framöver.
Tekniska nämnden har efter samråd med barn- och utbildningsnämnden
besluta att projektera nybyggnation av en förskola på Lärkgatan i Ekeby, till
en kostnad om ca 50 mnkr, under perioden 2020-2021.
Skolans i Ekeby behov är under utredning år 2020 med avsikten att bygga
2021–2022. Frågor som berör skolan utformning och placering ingår ännu
inte i utredningen. Dessa återkommer i en senare skede av utredningen,
preliminärt hösten 2020, då även frågan om hur utredningen kommuniceras
kan aktualiseras.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-01-20
Medborgarförslag, Magnus Sjöberg, 2019-04-25

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad enligt ovanstående sammanfattning.

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar: att från kommunens sida hålls ett informationsmöte
under våren för att presentera den planerade förskolan och en preliminär
plan för den nya skolan.
Att medborgardialog om skolan och skolområdet hålles vid lämplig tidpunkt,
dock senast inom ett år.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Nils Nilssons
(C) förslag, 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 medborgarförslaget anses besvarad enligt ovanstående sammanfattning.

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

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-29, § 13

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar att från kommunens sida hålla ett informationsmöte
under våren för att presentera den planerade förskolan och en preliminär
tidsplan för den nya skolan.
Att medborgardialog om skolan och skolområdet hålles vid lämplig tidpunkt,
dock senast inom ett år.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Nils Nilssons
(C) förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad enligt ovanstående sammanfattning.
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Reservation
Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Kenneth
Bolinder (S), Nils Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
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§ 24

Dnr 2019-00343

Försäljning av delar av Bjuvsbostäders bestånd
Sammanfattning
Den 26 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
ärendet om försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders bostadsbestånd, till
kommunstyrelsen. Skälet för minoritetsåterremissen var att AB Bjuvsbostäder ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Bolagets styrelse beslutade den 15 november 2019 att lämna svar med
innebörden att en försäljning om 30% av fastighetsbeståndet, som
föreslagits, innebär stora negativa konsekvenser bolaget och för de boende
samt att det omöjliggör att bedriva förvaltningen i egen regi.
Kommunstyrelsen förvaltning bedömning är att bolagets analys brister i flera
avseende, bl a beträffande konsekvenser för bolaget men, även kommunen
samt beaktar den inte de positiva konsekvenserna för bostadsmarknaden i
Bjuv generellt.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse: Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-01-27
Förstudie för fastighetstransaktion, 16 augusti 2019, SVEFA
Försäljning av fastigheter i AB Bjuvsbostäder, konsekvensanalys för bolaget
och kommunen
SABO, Ekonomisk statistik, Sveriges Allmännytta 2018

Ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2019 beslutade styrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att se över Bjuvsbostäders fastighetsbestånd
med avsikten att avyttra delar av fastighetsbeståndet, för att möjliggöra en
utdelning till ägaren med 40-60 miljoner kronor senast år 2020.
SVEFA, som är en av Sveriges största fastighetskonsulter, har genomfört
en utredning med stöd av uppgifter från offentliga dokument som bolagets
års-redovisning m fl dokument. Utredningen redovisades för
kommunstyrelsen på sammanträde den 11 september 2019. Styrelsen
beslutade föreslå kom-munfullmäktige besluta att lämna i uppdrag till AB
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Bjuvsbostäder att sälja minst 30% av bolagets bostadsbestånd för att
möjliggöra en utdelning till ägaren.
På sammanträde den 26 september beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Av yrkandet som utgör skäl för
minoritetsåterremissen framgår att AB Bjuvsbostäder ska beredas möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget att sälja minst 30% av bostadsbeståndet.
Bolaget har därför beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Av
bolagets svar till kommunstyrelsen framgår att bolagets bedömning är att en
försäljning om 30% av fastighetsbeståndet får stora negativa konsekvenser
för de boende och bolaget samt att det omöjliggör att bedriva förvaltningen i
egen regi.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret konstaterar att bolagets analys brister i flera avseende beträffande konsekvenser för bolaget, den beaktar inte positiva
konsekvenser för bostadsmarknaden i Bjuv generellt samt, är den i vissa
avseenden missvisande beträffande konsekvenserna för kommunen.
Sedan rekonstruktion av bolaget i slutet av 1990-talet har bolaget visat ett
positivt resultat, även om det periodvis varit på bekostnad av eftersatt
underhåll. Sedan år 2013 arbetar bolaget med en 10-årig underhållsplan.
Bolaget genererar idag 25-30 miljoner i kassaflöde årligen vilket täcker delar
av underhållsbehovet.
Värdet på bolagets fastighetsbestånd har haft en positiv utveckling och bedöms idag vara ca 650 mnkr, jämfört med bokförda värden om 440 mnkr.
Direktavkastningen ligger något över målet i ägardirektivet och soliditeten
har ökat kraftigt och ligger idag klart över målet i ägardirektivet vilket inte
minst beror på återföring av tidigare nedskrivningar av fastigheternas bokförda värde.
Bolagets och kommunens finansieringsbehov
De kommande åren samt planen för åren 2024–2028 visar att
Bjuvsbostäder har ett upplåningsbehov om ca 150 miljoner kronor fram
t o m år 2028. Kommunens verksamheter bedöms under kommande
treårsperiod ha ett investeringsbehov som uppgår till ca 500 mnkr.
Därutöver står kommunen inför nya stora investeringar inom VAverksamheten, på Sellebergaområdet och t f a en ökande befolkning.
Förutom utmaningarna med ökade räntekostnader och sårbarhet vid
ränteökningar för kommunens ekonomi.
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För att inte riskera hamna i en situation där finansieringen begränsar
handlingsutrymmet för prioriterade utvecklingsprojekt i kommunen, är det
avgörande att redan nu prioritera vilka investeringar som kommunen ska
genomföra. De medel som vid en försäljning tillförs Bjuvsbostädser kan
bolaget använda för att genomföra nödvändigt underhåll, planerade
investeringar i nya bostäder samt för kommunen strategisk nyproduktion
utan att kommunens upplåningsmöjligheter påverkas.
Det är med andra ord angeläget att bolaget kan finansiera nya
investeringar, utan ägarens stöd framöver.
Ekonomiska konsekvenser av en utförsäljning
Bolaget konstaterar i sin analys att varje enskild fastighet lämnar ett positivt
täckningsbidrag, eller annorlunda uttryckt täcker bolagets kostnader samt
genererar vinst. För år 2019 är vinsten budgeterad till ca 4 mnkr och för år
2020 närmare 5 mnkr. En försäljning innebär att täckningsbidraget totalt sett
minskar, skriver bolaget. Emellertid, vilket inte framgår av analysen, måste
bolaget naturligtvis anpassa sin organisation och förvaltningsverksamhet till
de nya förutsättningarna, som en försäljning och minskade intäkterna innebär. Bolagets analys redovisar inga sådana åtgärder. Förutom att lånebehovet, och därmed räntekostnaderna, minskar är det nödvändigt att även
övriga kostnader minskar. Genomförs inga förändringar i organisationen och
förvaltningsverksamheten till följd av minskat bostadsbestånd är följden
självfallet dålig lönsamhet, eller till och med underskott.
I sammanhanget är det även värt att notera att bolagets investeringar i nya
bostäder, som är under planering, samt ytterligare nya investeringar som
för-säljningsmedlen kan finansiera, innebär att bolaget har kapacitet till
nybyggnation som över tid ökar intäkterna och täckningsbidraget igen, även
om det sannolikt inte blir till riktigt samma nivåer som idag.
Genom att se över vilka delar av bolagets organisation det är möjligt att på
ett bättre sätt samverka med kommunens organisation finns goda
möjligheter att uppnå synergier och stordriftsfördelar även i framtiden. Både
för bolaget och för kommunen.
Bolagets bedömning att färre bostäder i beståndet avsevärt försvårar en
effektiv och ändamålsenlig fastighetsförvaltning stöds inte av
Bjuvsbostäders intresseorganisation SABO i deras rapport ”Ekonomisk
statistik” från 2018. I rapporten jämförs olika nyckeltal för allmännyttan, ex
hyresintäkter/kvm, driftkostnader/kvm, underhållskostnader/kvm,
direktavkastning, soliditet, bokförda värden, driftnetto och central
administration etc. Nyckeltalen redovisas utifrån bolagens storlek på
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fastighetsbeståndet samt utifrån den marknad och storlek på kommun där
bolaget verkar. Av rapporten framgår att när det gäller direktavkastningen
finns ingen större skillnad mellan bolag i storleksordningen 500-999 jämfört
med 1 000-1 999 bostäder relaterat till bokförda värden. Inte heller
driftnettot påvisar att mindre bolag redovisar sämre förutsättningar.
Underhåll och reparationer uppvisar motsvarande smärre avvikelser.
Vid en jämförelse av resultat efter finansiella poster/kvm uppvisar bolag
med fler bostäder ett bättre resultat jämfört med mindre. Skillnaden
avspeglas även jämfört med bolag som verkar på en större marknad, där
bolag i kommuner med färre än 25 000 invånare har lägre resultat och bolag
i storstads-regioner har högre resultat. Detta beror sannolikt på att de
genomsnittliga bostadshyrorna är högre i storstadsregionerna medan
hyrorna i mindre kommuner med svagare bostadsmarknad ligger 20-30
procent lägre.
Bjuvsbostäders resultat ligger i de flesta av alla jämförelser i linje med motsvarande bolag. Soliditeten för Bjuvsbostäder är högre jämfört med liknande
bolag medan direktavkastningen är något lägre. Resultatet efter finansiella
poster har de senaste åren varit bättre än jämförbara bolag medan de
budgeterade nivåerna ligger något lägre än utfallet för jämförbara bolag. En
exakt jämförelse är svår att göra då olika händelser påverkar resultaten
både i Bjuvsbostäder som i jämförbara bolag och denna jämförelse är inte
avsedd att ge ett exakt svar utan belysa hur de strukturella skillnaderna ser
ut.
Förvaltningens bedömningen är att en försäljning av delar av
Bjuvsbostäders bestånd är fullt möjlig och bidrager till god utveckling för
både bolaget och bostadsmarknaden i Bjuv.
Som framgår av SVEFA:s rapport är erfarenheterna av flera aktörer på bostadsmarknaden övervägande positiva genom ökad konkurrens, möjlighet
att lära av varandra och draghjälp i hyressättning samt fler aktörer som kan
bidra till nyproduktion. Detta givetvis avhängigt att försäljning sker till en
professionell och långsiktig aktör.
Vidare, innebär en försäljning av delar av Bjuvsbostäders bestånd dels,
ökade möjligheter för kommunen att finansiera framtida investeringar dels,
förbättrade budgetförutsättningar kommande år.
Genom att anpassa bolagets organisation och verksamhet, och därmed
minska kostnaderna, bl a genom att se möjligheterna att samverka med
kommunen, bör bolaget även framåt ha goda möjligheter att uppvisa
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lönsamhet och en positiv utveckling för både bolaget, de boende och Bjuvs
kommun som boendekommun.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bostadsbeståndet för att möjliggöra en utdelning till ägaren.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar följande: att avslå yrkandet om försäljning av
delar av Bjuvsbostäders bestånd då detta äventyrar bolagets framtid.
Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månsson (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltnings förslag och Anders Månssons
(S) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bostadsbeståndet för att möjliggöra en utdelning till ägaren.

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

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-05, § 19

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar:
-att avslå ärendet i sin helhet.
Faller detta yrkande i kommunstyrelsen yrkar vi på:
-att förslaget om en försäljning av 30% (384 lägenheter) av Bjuvsbostäder
AB avslås.
-att man utreder möjligheten till en försäljning av delar av aktier i
Bjuvsbostäder AB till en extern köpare.

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

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = Anders Månssons (S)
yrkande.
Omröstningsresultat
./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
7 JA-röster 6 NEJ-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bostadsbeståndet för att möjliggöra en utdelning till ägaren.

Reservation
./. Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Kenneth
Bolinder (S), Nils Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig
skriftligen till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 25

Dnr 2020-00120

Ordning för inkallande av ersättare avseende nämnder
och styrelse, revidering
Sammanfattning
I kommunallagen 6 kap 16 § står det Om ersättarna inte väljs proportionellt,
ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.
Eftersom inte proportionella val tillämpats ska ersättare i kommunstyrelse
och nämnder generellt tjänstgöra enligt den nedan föreslagna ordningen.
Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 168, beslutades om
ordning för inkallande av ersättare avseende nämnder och styrelse.
Det har framkommit behov av att revidera ordningen enligt nedanstående
sammanställning:
Ordning för ersättare
Socialdemokraterna S

C

L

KD

KD

L

S

Vänsterpartiet

V

Centerpartiet

C

Kristdemokraterna

KD C

L

S

Liberalerna

L

C

S

L

KD

KD

Sverigedemokraterna SD M
Moderaterna

M

SD

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-02-05
Kommunfullmäktige, 2018-12-12, § 168

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
den ovan redovisade ordningen för inkallande av ersättare avseende
nämnder och styrelsen (reviderad 2020-02-05). Ordningen används om
personlig ersättare eller annan ersättare för det aktuella partiet inte är
närvarande.
Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige.

Yrkande
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna den ovan redovisade ordningen
för inkallande av ersättare avseende nämnder och styrelsen (reviderad
2020-02-05). Ordningen används om personlig ersättare eller annan
ersättare för det aktuella partiet inte är närvarande.
Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 26

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den
ovan redovisade ordningen för inkallande av ersättare avseende nämnder
och styrelsen (reviderad 2020-02-05). Ordningen används om personlig
ersättare eller annan ersättare för det aktuella partiet inte är närvarande.
Om inget av partierna i respektive partis föreslagna ordning är närvarande
ska ersättare tjänstgöra enligt den ordning de valdes i fullmäktige.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

36 (60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 26

Dnr 2020-00137

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst
Sammanfattning
I Bjuvs kommun finns ett heltidsarvoderat kommunalråd som tillika är
kommunstyrelsens ordförande och ett halvtidsarvoderat oppositionsråd.
Sverigedemokraterna och Moderaterna, som ingår valteknisk samverkan,
föreslår att en ny kommunalrådstjänst inrättas. Avsikten är att skapa goda
förutsättningar till insyn i, och möjligheter att påverka, beredningsprocessen
för partierna som ingår valteknisk samverkan, samt avlasta
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag. Det kan också
uttryckas som ett ansvar att samordna och företräda majoritetens politik
samt värna och utveckla demokrati.
Den nya kommunalrådstjänsten ska omfatta en halvtidstjänst och innehas
av företrädare för de styrande. Det nya kommunalrådet är även tänkt att
vara ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.
Den nya kommunalrådstjänsten föreslås finansieras med 15 procent av
arvodet som utgår till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och
tillväxt och med resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändring i reglementet för
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och
arbetsformer.
Av reglementet framgår följande om kommunalråd;
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Reglementet föreslås ändras enligt följande:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett två
kommunalråd och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om
kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Om en ny kommunalrådspost inrättas krävs förändringar i § 12 i reglerna
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun. Förändringen
innebär följande:
Månadsarvodet till ordförande i utskottet för arbete och tillväxt ändras från
15 % till 0 %. Under rubriken övriga månadsarvoden tillförs uppdraget
kommunalråd och att det arvoderas med 50 % av grundarvode för
riksdagsledamot. Arvodet är inklusive jourersättning.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 201501-01 (uppdaterad 2019-11-04)

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

Justerarnas signaturer
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Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders
Månssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandens beslut.

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

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

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 27

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

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar:
Avslag på ärendet i sin helhet.
Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen
yrkar vi på: att en utökning med nytt kommunalråd på 35% tas av
nuvarande kommunstyrelse ordförandes 110% arvodering. På detta sätt
ökas inte arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år
och förhållande mellan majoritet/minoritet förändras inte.
Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Kenneth Bolinder (S) och Christer Landin
(S) yrkar bifall till Anders Månsson (S) yrkande.
Patric Fors (M) och Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

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

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = Anders Månssons (S)
yrkande.
Omröstningsresultat
./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
7 JA-röster 6 NEJ-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent
inrättas från och med den 1 mars 2020.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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att tjänsten ska innehas av företrädare för de styrande.
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda
de styrandes politik samt värna och utveckla demokratin.
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 mars
2020 ha följande lydelse:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive
jourersättning.

Reservation
./. Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Kenneth
Bolinder (S), Nils Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig
skriftligen till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 27

Dnr 2020-00140

Begäran om majoritetsväxling
Sammanfattning
Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i
kommunfullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen.
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-0108 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har i en skrivelse
daterad 2020-01-28 begärt att en majoritetsväxling ska ske och att
uppdragen för samtliga ledamöter i tekniska nämnden, byggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p 1
kommunallagen (2017:725).

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

43 (60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-05
Begäran om majoritetsväxling 2020-01-28
Avsiktsförklaring för valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28
Valtekniskt samarbete i Bjuvs kommun 2020-01-28

Ärendet
Efter de allmänna valen 2018 ingick Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om
valteknisk samverkan för mandatperioden 2018-2022. Samverkan kallades
Samverkan för Bjuv. Partierna hade också en viss samverkan med
Vänsterpartiet. Samverkan byggde på 15 av 31 mandat i
kommunfullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 beslutade fullmäktige att
anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2020. Moderaterna röstade
på Sverigedemokraternas budgetförslag i den avgörande omröstningen.
Samverkan för Bjuv meddelade i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-12-12 att de går i opposition och att de från och med
2020-01-01 bl.a. avsäger sig presidieposterna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände vid extra sammanträde 2020-01-09
avsägelserna och valde nya presidier i fullmäktige respektive i fullmäktiges
valberedning. Sverigedemokraterna och Moderaterna meddelade 2020-0108 i ett pressmeddelande att de har ingått en valteknisk samverkan och att
de har för avsikt att styra Bjuvs kommun i samverkan under återstoden av
mandatperioden. Partierna samlar 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
I en skriftlig avsiktsförklaring daterad 2020-01-28 vidhöll
Sverigedemokraterna och Moderaterna sitt samarbete, i avsiktsförklaringen
angavs också att fullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt som är invald i
kommunfullmäktige som företrädare för Liberalerna ska ingå samarbete
med Sverigedemokraterna och Moderaterna. De parter som omfattas av
avsiktsförklaringen samlar 17 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Sven-Ingvar Blixt har begärt att en
majoritetsväxling ska ske och att uppdragen för samtliga ledamöter i
tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska
återkallas i enlighet med 4 kap. 10 § p. 1 kommunallagen, KL.
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Med anledning av begäran om majoritetsväxling har kommunstyrelsens
förvaltning gjort en sammanställning av den rättsliga regleringen.
Rättsutredning
I 4 kap. 10 § första stycket 1 KL anges att fullmäktige får återkalla
uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska
majoriteten inte längre är densamma som i fullmäktige. I bestämmelsen
anges vidare att förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya
ledamöter och ersättare har hållits.
I förarbetena till kommunallagen för den aktuella bestämmelsen anförs att
majoritetsförhållandena i fullmäktige kan skifta under en pågående
mandatperiod. Ett läge kan då uppstå där ett nytt majoritetsförhållande i
fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i till exempel styrelsen.
Ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst
politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas
arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer överens med
förhållandena i fullmäktige. En allvarlig konsekvens av det kan bli att de
förslag som nämnderna lägger inte antas av kommunfullmäktige. Genom
den nya bestämmelsen tillskapades vissa möjligheter att under löpande
mandatperiod göra förändringar i nämndernas sammansättning så att dessa
avspeglar den politiska majoriteten i fullmäktige även om majoriteten har
skiftat under perioden (prop. 1993/94:188 s. 45).
Enligt 6 kap. 21 § andra stycket KL får fullmäktige välja nytt presidium i
nämnderna om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett
sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre
ingår i den politiska majoriteten.
Exakt hur nya majoritetsförhållanden ska visa sig för att bestämmelsen om
återkallelse av uppdrag ska vara tillämplig är inte uttryckligen reglerat. I
förarbetena resonerar lagstiftaren kring vad en förändring i den politiska
majoriteten ska anses innebära. I förarbetena nämns exempel på situationer
när de politiska majoritetsförhållandena kan skifta under en mandatperiod.
Som exempel anges förändrade majoritetsförhållanden till följd av politiska
deklarationer som partier har gjort eller till följd av hur partierna har röstat i
viktigare ärenden såsom kommunens budget. I förarbetena till
kommunallagen nämns också att en förändring av den politiska majoriteten i
fullmäktige har inträffat när nya val av nämndsordförande skulle utfalla på
ett annat sätt än tidigare val och denna förändring beror på att partierna
samverkar på ett nytt sätt (se vidare prop. 2013/14:5 s 53ff och s. 100).
Det finns stöd för att ovan nämnda förarbetsuttalanden även kan anses
tillämpliga för att definiera sådan förändring av den politiska majoriteten som
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åsyftas vid återkallande av samtliga uppdrag i en nämnd i enlighet med 4
kap. 10 § första stycket 1 KL. Stöd för denna tolkning finns i prop 2013/14:5
s 55 där regeringen skriver att majoritetsförhållandena måste anses ha
ändrats om en omröstning om nämndsordförande visar att det råder
motsatta ståndpunkter mellan de olika partierna i fullmäktige. Regeringens
uppfattning är därför att det i praktiken sällan torde råda någon tvekan om
huruvida den politiska majoriteten har förändrats eller inte. Regeringen
skriver vidare att:
När en ny politisk majoritet har bildats i fullmäktige kan det undantagsvis
hända att de partier som bildar den nya majoriteten i fullmäktige endast
utgör en minoritet bland
ledamöterna i en nämnd. Det beror på att en nämnd består av färre
ledamöter än fullmäktige. Vid valet till nämnden kan därför inte varje parti få
en representation som står i exakt proportion till dess styrka i fullmäktige.
Reglerna om proportionella val är dock utformade så att en majoritet i
fullmäktige alltid kan tillsätta en majoritet av ledamöterna i nämnden. För de
undantagssituationer då den nya politiska majoriteten utgör en minoritet i en
nämnd har fullmäktige redan enligt nuvarande
reglering möjlighet att återkalla uppdragen för samtliga nämndledamöter
och välja en ny nämnd.
Förutsättningar i Bjuvs kommun
I Bjuvs kommun har Sverigedemokraterna och Moderaterna egen majoritet i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Sverigedemokraternas budget
gäller för kommunen under 2020. Partierna har ingått valteknisk samverkan
och har för avsikt att styra kommunen gemensamt. Även
kommunfullmäktigeledamoten Sven-Ingvar Blixt (L) ingår i samarbetet.
Samverkan för Bjuv har avsagt sig presidieposterna i nämnderna och vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30 valdes nya presidier.
Kommunfullmäktige beslutade att posterna som ordförande och 1:e vice
ordförande ska innehas av företrädare för Sverigedemokraterna och
Moderaterna samt av Sven-Ingvar Blixt.
Valen av nya presidier medför att vård- och omsorgsnämnden respektive
barn- och utbildningsnämndens sammansättning överensstämmer med
majoriteten i fullmäktige. Dessa nämnder består av 12 ordinarie ledamöter
och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Även i kommunstyrelsen
överensstämmer sammansättningen med majoriteten i kommunfullmäktige.
För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
valdes också nya presidier. Oaktat presidievalen är företrädare för det
tidigare styret fortfarande i majoritet i dessa nämnder.
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Tekniska nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).
Byggnadsnämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av de
ordinarie ledamöterna företräder 5 ledamöter partier som ingår i Samverkan
för Bjuv (Socialdemokraterna och Centerpartiet) och 4 ledamöter företräder
partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och Moderaterna).
Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Av de ordinarie ledamöterna företräder 4 ledamöter partier som ingår i
Samverkan för Bjuv (Socialdemokraterna och Liberalerna) och 3 ledamöter
företräder partier som ingår i det nya styret (Sverigedemokraterna och
Moderaterna).
Det är således för de tre nämnderna som frågan om återkallande av
uppdragen för samtliga ledamöter på grund av 4 kap. 10 § första stycket 1
KL kan vara aktuellt.
För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
skiljer sig majoritetsförhållandena åt från de som gäller för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.

Ordförandens förslag till beslut
Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i
kommunallagen (2017:725).

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till ordförandens förslag.
Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till ordförandens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag och Anders Månsson
(S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens
förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga förtroendevalda i
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska
återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i kommunallagen (2017:725).

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

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-12, § 28

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Jörgen Johnsson (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdragen för samtliga
förtroendevalda i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden ska återkallas i enlighet med 4 kap 10 § p 1 i
kommunallagen (2017:725).

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
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§ 28

Dnr 2020-00153

Kvittering av värdepostförsändelser
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-16, § 8, vilka personer som ska ges rätt
att underteckna värdepost. Beslutet kompletterades med huvudregistrator
2019-10-23 § 164.
Det finns nu behov att revidera efter kommunfullmäktiges beslut om nytt
presidium för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-02-12

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen beslutar att
följande personer har rätt att för kommunen underteckna kvitton beträffande
värdepostförsändelser och dylika handlingar:
Huvudregistrator Hanna Isero
Kommunvägledare Mette Pedersen
Kommunvägledare Yvonne Björkqvist
Kommunsekreterare Susan Elmlund
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Osslén

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer har rätt att för kommunen
underteckna kvitton beträffande värdepostförsändelser och dylika
handlingar:
Huvudregistrator Hanna Isero
Kommunvägledare Mette Pedersen
Kommunvägledare Yvonne Björkqvist
Kommunsekreterare Susan Elmlund
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Claes Osslén
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Beslutet skickas till:
Huvudregistrator
Kontaktcenter
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

50 (60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Kommunstyrelsen

§ 29

Dnr 2020-00148

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) gällande
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för
arbete och tillväxt samt val av ny ledamot
Sammanfattning
Mikael Henrysson (SD) har 2020-02-12 inkommit med en avsägelse
gällande uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och
tillväxt.
Som ny ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt föreslås
Jörgen Johnsson (M).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att befria Mikael Henrysson (SD) från det
aktuella uppdraget och lägga ett tack till protokollet,
samt beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) som ledamot i
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.

Beslutet skickas till:
Jörgen Johnsson (M)
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 30

Dnr 2020-00147

Avsägelse från Claes Osslén (SD) gällande uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete
och tillväxt samt val av ny ledamot
Sammanfattning
Claes Osslén (SD) har 2020-02-11 inkommit med en avsägelse gällande
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.
Som ny ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt föreslås
Raymond Blixt (SD).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att befria Claes Osslén (SD) från det aktuella
uppdraget och lägga ett tack till protokollet,
samt beslutar att välja Raymond Blixt (SD) som ledamot i
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.

Beslutet skickas till:
Raymond Blixt (SD)
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 31

Dnr 2020-00152

Val av ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt
Sammanfattning
Som ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete
och tillväxt föreslås följande personer:
Ordförande Jörgen Johnsson (M)
Vice ordförande Raymond Blixt (SD)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt välja följande personer:
Ordförande Jörgen Johnsson (M)
Vice ordförande Raymond Blixt (SD)

Beslutet skickas till:
Jörgen Johnsson (M)
Raymond Blixt (SD)
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 32

Dnr 2020-00098

Avsägelse från Patric Fors (M) gällande uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning
Patric Fors (M) har 2020-01-23 inkommit med avsägelse från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att befria Patric Fors (M) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till:
Patric Fors (M)
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 33

Dnr 2020-00089

Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) gällande
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Sammanfattning
Jörgen Johnsson (M) har 2020-01-21 inkommit med avsägelse från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att befria Jörgen Johnsson (M) från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till:
Jörgen Johnsson (M)
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 34

Dnr 2020-00149

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (M)
Sammanfattning
Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Jörgen Johnsson
(M).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till:
Jörgen Johnsson (M)
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 35

Dnr 2020-00150

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (M)
Sammanfattning
Som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Patric Fors (M).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Patric Fors (M) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till:
Patric Fors (M)
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 36

Dnr 2020-00151

Val av ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning
Som ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslås följande personer:
Ordförande Mikael Henrysson (SD)
Vice ordförande Claes Osslén (SD)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott välja följande personer:
Ordförande Mikael Henrysson (SD)
Vice ordförande Claes Osslén (SD)

Beslutet skickas till:
Mikael Henrysson (SD)
Claes Osslén (SD)
Mia Bornheim
Troman
Diariet
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§ 37

Dnr 2020-00007

Anmälningar
1)
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, 2020-01-29,
2020-02-05, 2020-02-12
2)
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 2020-01-22,
2020-02-05
3)
KS 2020-00029
Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB: protokoll arbetsutskottet 202001-28
4)
KS 2020-00016
Söderåsens miljöförbund: protokoll direktionen 2020-01-28
5)
KS 2020-00022
Söderåsens samordningsförbund: protokoll 2020-01-30
6)
KS 2020-00021
Kommunassurans Syd Försäkrings AB: informations- och nyhetsbrev
januari
7)
KS 2019-00155
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp): protokoll styrelsemöte 201911-29
8)
KS 2020-00018
NSVA AB: protokoll extra bolagsstämma 2019-12-11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmälningarna är anmälda.
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Beslutet skickas till:
Diariet
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