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§ 22 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att välja Christer Landin (S) till 
att justera dagens protokoll.   
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§ 23 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-02-05.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 24 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 

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

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: anta ”Intern kontroll - Plan 2020 
Kommunövergripande och kommunstyrelsens förvaltning”. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: anta 
”Intern kontroll - Plan 2020 Kommunövergripande och kommunstyrelsens 
förvaltning”. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 25 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 

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.  

 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet   
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§ 26 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  V 

Vänsterpartiet            V 

Centerpartiet              C  KD  L  S 

Kristdemokraterna     KD  C  L  S 

Liberalerna               L  KD  C  S 

Sverigedemokraterna SD  M  L KD 

Moderaterna              M SD 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2020-02-05 
Kommunfullmäktige, 2018-12-12, § 168  
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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 arbetsutskottets 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. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 27 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. 
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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 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03  
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 2015-
01-01 (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.  
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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. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
 Diariet  
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§ 28 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 2020-01-
08 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).    
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Beslutsunderlag 

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 2020-01-
08 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. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
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§ 29 Dnr 2020-00010  

Anmälningar  

1)  KS 2020-00145  

Delegationsbeslut: bokföringsmässiga avskrivningar av fordringar, 8/2019 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmälningen är anmäld. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
      
 

 

 

 


