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Sammanträdesdatum 

2020-01-15 
 

 

  
 

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 15 januari 2020 kl 09:00-10:00 

Beslutande Anders Månsson (S) 
Christer Landin (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Kenneth Bolinder (S) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 
 

Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Lars Hein (SD) 
Claes Osslén (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 

Ersättare 

 

 

 
 
 

Tjänstgörande  
ersättare 

Alf Nilsson (S) 
Terhi Laine (S) 
Leif Johansson (V) 
Krister Bergsten (L) 
Raymond Blixt (SD) 
 
Christel Hedlund (SD) för Pia Trollehjelm 
(SD) 
Zofia Svensson (M) för Patric Fors (M) 
 
 

Christel Hedlund (SD) 
Bengt Gottschalk (SD) 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Zofia Svensson (M) 
Lisbeth Madsen (M) 
 
 

Övriga närvarande Christer Pålsson, kommundirektör 
Samuel Sköld, ekonomichef 
Julia Pietrek, kanslichef 
Kenney Pihl, beredskapssamordnare,  
§ 3 
Susan Elmlund, kommunsekreterare 
 

 

Justerare Claes Osslén (SD) 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 1-12 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson (SD) 

 

 

 
 
Justerare  

Claes Osslén (SD) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-15 

Anslaget är uppsatt  2020-01-16 – 2020-02-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 
 

 Susan Elmlund 
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§ 1 Dnr 2020-00005  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Claes Osslén (SD). 

      
    
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Claes Osslén (SD) till att justera dagens 
protokoll.      
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§ 2 Dnr 2020-00006  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 202-01-08.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.     
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§ 3 Dnr 2020-00051  

Information om kris- och beredskapsarbetet, 
beredskapssamordnare Kenney Pihl 

Sammanfattning 

Beredskapssamordnare Kenney Pihl informerade om kris- och 
beredskapsarbetet i Bjuvs kommun.      
 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.      
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§ 4 Dnr 2020-00044  

Avsägelse från Anders Månsson (S) som ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) har 2020-01-02 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.      

 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att befria Anders Månsson (S) från uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Anders Månsson (S) 
Mia Bornheim 
Troman 
Diariet 
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§ 5 Dnr 2020-00045  

Avsägelse från Christer Landin (S) som vice ordförande 
i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Christer Landin (S) har 2020-01-03 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.      

 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att befria Christer Landin (S) från uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Christer Landin (S) 
Mia Bornheim 
Troman 
Diariet 
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§ 6 Dnr 2019-00502  

Avsägelse från Christer Landin (S) som ordförande i 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 

Sammanfattning 

Christer Landin (S) har 2019-12-12 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt.      

 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att befria Christer Landin (S) från uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Christer Landin (S) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Mia Bornheim 
Troman 
Diariet 
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§ 7 Dnr 2019-00503  

Avsägelse från Urban Berglund (KD) som vice 
ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt 

Sammanfattning 

Urban Berglund (KD) har 2019-12-12 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och 
tillväxt.      

 

      
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att befria Urban Berglund (KD) från uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.     
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Urban Berglund (KD) 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Mia Bornheim 
Troman 
Diariet 
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§ 8 Dnr 2020-00050  

Val av tillförordnade ordföranden i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsens utskott för arbete 
och tillväxt 

Sammanfattning 

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens två utskott 
(arbetsutskott samt utskott för arbete och tillväxt) har lämnat in sina 
avsägelser. 
 
Även ordförande och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen har till 
kommunfullmäktige lämnat in sina avsägelser, dessa ska behandlas av 
kommunfullmäktige som även ska göra nya val. 
Efter dessa val har gjorts kan kommunstyrelsen välja ordförande och vice 
ordförande till kommunstyrelsens två utskott. 
 
Enligt Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 26 Utskott gäller följande: 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 
 
För att utskotten ska kunna kallas till sammanträde innan kommunstyrelsen 
valt nya ordföranden och vice ordföranden till utskotten föreslås 
kommunstyrelsen välja en ledamot från respektive utskott som tillförordnad 
ordförande fram till ny ordförande och vice ordförande valts för det aktuella 
utskottet. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-01-08  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Mikael Henrysson (SD) som 
tillförordnad ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Mia Bornheim 
Troman  
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§ 9 Dnr 2020-00049  

Beslut om firmatecknare för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-16, § 10, att för mandatperioden 
2019-2022 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande respektive 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande att var och en för sig företräda Bjuvs 
kommun och teckna dess firma.  
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
har lämnat in sina avsägelser till kommunfullmäktige. Avsägelserna ska 
behandlas av kommunfullmäktige som även ska göra nya val. Fram till dess 
att ett nytt presidium i kommunstyrelsen är valt finns behov av att fatta 
beslut om att tillfälligt utse firmatecknare. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår att kommundirektören och ekonomichefen i förening ska få teckna 
kommunens firma fram till dess att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut 
om firmatecknare. 
  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 20120-01-08 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att från 
och med 2020-01-15 bemyndiga kommundirektör Christer Pålsson och 
ekonomichef Samuel Sköld att i förening få företräda Bjuvs kommun och 
teckna dess firma.  
 

Yrkande 

Urban Berglund (KD) yrkar att förslag till beslut kompletteras med ”…fram till 
dess att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut om firmatecknare.” 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-15 bemyndiga 
kommundirektör Christer Pålsson och ekonomichef Samuel Sköld att i 
förening få företräda Bjuvs kommun och teckna dess firma fram till dess att 
kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut om firmatecknare. 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 10 Dnr 2019-00393  

Arkivreglemente för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

I kommunen finns idag dokumentet ”Arkivreglemente” som reglerar 
ansvarsfrågor kring arkivvården i kommunen. En grundläggande 
förutsättning för en fungerande arkivhantering i kommunen som uppfyller 
lagstiftningens krav är att det finns ett arkivreglemente som styr hur 
kommunen ska hantera sina arkiv. 

Arkivreglementet reviderades senast 2007 och efter en genomgång av 
kommunarkivarie bedömer kommunstyrelsens förvaltning att det behövs ett 
nytt arkivreglemente för att följa gällande lagstiftning och riktlinjer om 
arkivhantering.  

Förslaget som tagits fram bygger på arkivlagen, arkivförordningen och råd 
från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Samrådsgruppen är ett 
samverkansorgan mellan Sveriges kommuner och landsting och 
Riksarkivet. Deras uppdrag är att främja samverkan mellan stat, region och 
kommun inom arkivområdet till gagn för utvecklingen av arkivfrågor.  

I förslaget till nytt arkivreglemente förtydligas ansvarsfördelningen mellan 
kommunens olika delar rörande arkiv. Reglementet beskriver också mer 
detaljerat hur arkivvården ska utföras och hur arkivorganisationen ska 
organiseras i kommunen. Arkivlagen gäller även helägda kommunala bolag. 
I förslaget till nytt reglemente har detta lagts till.  

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunarkivarie kan bistår med 
stöd och hjälp i arkivfrågor för att implementera arkivreglementet i hela 
kommunen.  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16/10 beslutades 
att skicka förslaget till arkivreglemente på remiss till samtliga nämnder och 
utskottet för arbete och tillväxt. 

Förslaget har behandlats av samtliga nämnder och utskottet för arbete och 
tillväxt. De är positiva till ett nytt arkivreglemente och har inte att erinra på 
förslaget. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2019-12-03  
Arkivreglemente 2007 
Arkivreglemente för Bjuvs kommun  
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Remissvar med bilagor från samtliga nämnder och utskottet för arbete och 
tillväxt 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att anta ”Arkivreglemente för Bjuvs kommun” och att reglementet ska gälla 
från den 2020-03-01 

att ”Arkivreglemente 2007” upphör att gälla. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-11, § 241 

  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta ”Arkivreglemente för Bjuvs kommun” och att reglementet ska gälla 
från den 2020-03-01 

att ”Arkivreglemente 2007” upphör att gälla. 

  
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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§ 11 Dnr 2019-00009  

Anmälningar (inkomna 2019) 

1)   
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 

 
2)   
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 2019-11-27, 
2019-12-11 
 
3) KS 2019-00169 
Söderåsens samordningsförbund: protokoll styrelsen 2019-11-19, 2019-12-
17 
 
4)  KS 2019-00488 
Ordförandebeslut angående uppdatering av delegater i kommunstyrelsens 
delegationsordning      
 
5) KS 2019-00055 
Söderåsens miljöförbund: Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022, protokoll 
direktionen 2019-11-19 
 
6)  KS 2019-00083 
Vegeåns Vattenråd: protokoll styrelsen 2019-12-03 (med bilagor)      
 
7) KS 2019-00248 
Överförmyndarnämnden 4K: protokoll 2019-12-03 
 
8)  KS 2019-00233 
Barn- och utbildningsnämnden § 122: ekonomisk månadsuppföljning 2019      
 
9) KS 2019-00233 
Vård- och omsorgsnämnden § 155: ekonomisk rapport oktober 2019 (med 
bilaga) 
 
10)  KS 2019-00474 
Kultur- och fritidsnämnden § 85: ekonomisk redovisning av Bjuvsfesten 
2019 (med bilagor) 
 
11)  KS 2019-00143 
NSR AB: protokoll styrelsemöte nr 6, 2019-10-10      
 
12) KS 2019-00143 
Vera Park Circularity AB: protokoll styrelsemöte nr 6, 2019-10-10 
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13)  KS 2019-00143 
NSR AB: Protokoll sammanträde med Ekonomiska och Tekniska 
delegationen i NSR AB 2019-10-09 
 
14)  KS 2019-00195 
AB Bjuvsbostäder: protokoll extra bolagsstämma 2019-12-02 
 
15) KS 2019-00195 
AB Bjuvsbostäder: affärsplan 2020-2024, verksamhetsplan 2020 med 
budget 
 
16)  KS 2019-00195 
AB Bjuvsbostäder: styrelseprotokoll nr 8, 2019-11-14 
 
17)  KS 2019-00343 
AB Bjuvsbostäder: Försäljning av fastigheter i AB Bjuvsbostäder- 
Konsekvensanalys för bolaget och kommunen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anmälningarna är anmälda.     
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
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§ 12 Dnr 2020-00007  

Anmälningar (inkomna 2020) 

1)  KS 2019-00143 
NSR AB: protokoll styrelsemöte nr 7, 2019-11-22      
 
2) KS 2019-00143 
Vera Park Circularity AB: protokoll styrelsemöte nr 7, 2019-11-22 
 
3)  KS 2019-00143 
NSR AB: Protokoll sammanträde med Ekonomiska och Tekniska 
delegationen i NSR AB 2019-11-21 
 
4)  KS 2019-00343 
Försäljning av fastigheter i AB Bjuvsbostäder- Konsekvensanalys för 
bolaget och kommunen      
 

Kommunstyrelsens beslut 

      
 

 

 

 


