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§ 95 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 96 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-05-20.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 97 Dnr 2020-00310  

Yttrande över komplettering av samrådshandlingar 
gällande planerad ansökan om tillstånd för landbaserad 
fiskodling, beredning och slakteri utanför Gunnarstorp 
i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Nordic Salmon AB höll samråd med myndigheter i november 2019 gällande 
planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en landbaserad 
fiskodling inklusive beredning av fisk och slakteri strax utanför Gunnarstorp, 
Bjuvs kommun.  
 
I samrådsunderlag från oktober 2019 angavs att den landbaserade 
fiskodlingen planerades att anläggas på del av fastigheten Norra Vram 36:1. 
Kompletteringen av samrådet föranleds av att placeringen nu är ändrad till 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 2:8, i anslutning till Siwertell AB, inom 
planlagt område. 
 
Kompletteringen redogör kortfattat för den förväntade påverkan på natur- 
och kulturvärden, miljöeffekter, utsläpp och transporter i och med den nya 
lokaliseringen. I övrigt har anläggningen antagits ha den storlek och 
utformning som den beskrivs i det tidigare samrådet. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, daterad 2020-05-19 

Nordic Salmon AB/WSP -- Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – 
komplettering av samrådsunderlag daterat 2019-10-15. Länsstyrelsens 
diarienummer 551-32304-2019. 

  

Ärendet 

Kommunen har granskat kompletteringen till samrådet och har följande 

synpunkter: 
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Vattenförsörjning 

En förutsättning för kommunens fortsatta positiva inställning till etableringen 

av fiskodlingen är att de frågor vi framfört kring vattenförsörjningen vid 

tidigare tillfällen utreds och klargörs.  

Kommunen vill som VA-huvudman klargöra att VA-kollektivet inte kan bära 

några kostnader för utredningar eller utbyggnad av den infrastruktur för 

vattenförsörjning som behövs för genomförandet av anläggningen. 

 

Detaljplan 

Kommunen vill uppmärksamma sökande på att anläggningen, såsom den 

beskrivs i samrådshandlingen från 2019, vid full utbyggnad inte ryms inom 

byggrätten för den befintliga detaljplan som nu anges som huvudalternativ.  

 

Kommunen har i tidigare planbesked uttryckt sin syn på utbyggnaden av det 

i översiktsplanen utpekade verksamhetsområdet. Planbeskedet redogjorde 

också för vilka utredningar som behöver göras och den ansvarsfördelning 

som råder mellan fastighetsägare/exploatör och kommunen för vidare 

planering, utbyggnad och verksamhetsetablering på platsen. Stora delar av 

dessa synpunkter är relevanta även för denna placering och bör tas i 

beaktande om anläggningen ska kunna byggas ut till sin fulla storlek. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

WSP, Linda Rosqvist. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till WSP, Linda Rosqvist. 
   

Beslutet skickas till: 
Niklas Ögren 

WSP, Linda Rosqvist(linda.rosqvist@wsp.com) 

Diariet 
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§ 98 Dnr 2020-00309  

Information om Migrationsverkets förteckning över 
områden som omfattas av nya EBO-reglerna 

Sammanfattning 

Kanslichef Julia Pietrek informerade om Migrationsverkets förteckning över 
områden som omfattas av nya EBO-regler. Av förteckningen framgår att 
elva kommuner har anmält hela kommunen.  
 
Regeringen har lagt fram en promemoria, Ett ändrat förfarande för att 
anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning 
vid eget boende, som för närvarande är ute på remiss.       
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att taka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kanslichef 
Diariet      
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§ 99 Dnr 2020-00163  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående 
bolagiseringsprocessen inom vård och omsorg 

Sammanfattning 

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större 
involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika 
Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och 
omsorgsnämnden att 

arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när, 

tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen, 

ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare. 

   
 

Beslutsunderlag 

Motion, Ulrika Thulin (S), 2020-02-25 
Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2020-05-18 

  

Ärendet 

I en motion från Ulrika Thulin (S) inskickad den 25 februari efterfrågas större 
involvering av vård- och omsorgsnämnden i bolagiseringsprocessen. Ulrika 
Thulin yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar till vård- och 
omsorgsnämnden att 

arbeta fram en redovisning om vilka ärenden som ska beslutas och när, 

tillsätta en bred politisk styrgrupp för bolagiseringsprocessen, 

ta fram en risk- och konsekvensanalys för personal och vårdtagare. 

Den 29 april 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt 
kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med föreslagna namnet Omsorg i 
Bjuv AB för att bedriva den föreslagna verksamheten.  

Kommunstyrelsen har nu i uppdrag att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden ta de initiativ och vidtaga de åtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra bolagiseringen. Utöver arbetet med tillståndsprocessen 
behöver processen för facklig samverkan, risk- och konsekvensbedömning 
samt verksamhetens planering för övergången pågå för att kunna 
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genomföra bolagiseringen. En grov bedömning i nuläget är att 
verksamheten kan överföras allra tidigast i slutet av 2020, alternativt i början 
av 2021, beroende på tidplanen för tillståndsprocessen, facklig samverkan, 
verksamhetens planering samt ekonomi. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbete med 
konsekvensbedömning av bolagiseringen och detta arbete kommer pågå 
fortlöpande under bolagiseringsprocessen. Övergången till att bedriva 
verksamheten i ett kommunalt bolag genomförs i samråd med de fackliga 
organisationerna. För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma 
anställningsvillkor som kommunanställda föreslås att bolaget ska vara 
medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, vilket innebär att de anställda 
vid övergången får likalydande anställningsvillkor som tidigare. 

Av förslaget till ägardirektiv framgår att bolagets verksamhet står under 
uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen 
fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga 
utveckling.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 april 2020 ska kommunstyrelsen 
informeras varannan månad och kommunfullmäktige informeras årligen. 
Kommunstyrelsen har även i uppdrag att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden genomföra en utvärdering av bolagiseringen av vård- och 
omsorgs verksamheter och rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 
december 2023.  

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag att se över reglemente och 
delegationsordning. Bolagiseringsprocessen som nu tar vid efter beslut i 
kommunfullmäktige är av övervägande teknisk karaktär men när det är 
nödvändigt kommer vård- och omsorgsnämnden behöva besluta i politiska 
frågor.  

 

Ordförandes förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 
beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Ulrika Thulins (S) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.  
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Anders Månsson (S) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 100 Dnr 2020-00291  

Uppdrag att söka rivningslov för Folkets hus på 
fastigheten Medborgaren 1, Bjuv 

Sammanfattning 

I december 2015 förvärvade Bjuvs kommun fastigheten Medborgaren 1 
med tillhörande byggnad.  

Fastigheten är centralt belägen i Bjuv och har under lång tid varit föremål för 
förändrings- och förtätningsönskemål, önskemål som Bjuvs kommun i och 
med köpet kan vara en drivande kraft i. 

Folkets hus, den byggnad som ingick i köpet, har under de senaste 
decennierna hamnat i ett tillstånd av accelererande förfall till följd av 
bristande underhåll.  

Skicket är nu sådant att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att försöka 
förtäta fastigheten genom till- eller ombyggnad av Folkets hus. Det alternativ 
som återstår är rivning för att komma vidare med utvecklingen av Bjuvs 
centrum. 

För detta krävs att rivningslov söks och beviljas av byggnadsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson 2020-05-05 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  

ge planeringsavdelningen i uppdrag att söka rivningslov för Folkets hus på 
fastigheten Medborgaren 1, Bjuv. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

ge planeringsavdelningen i uppdrag att söka rivningslov för Folkets hus på 
fastigheten Medborgaren 1, Bjuv. 

 
 

 

Beslutet ska skickas till: 
Mattias Samuelson 
Niklas Ögren 
Diariet 
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§ 101 Dnr 2020-00307  

Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Sammanfattning 

Under ordinarie förvaltningschefs frånvaro 2020-06-01 - 2020-08-31 
föreslås Josefine Wahlström tjänstgöra som tf förvaltningschef för  
kultur- och fritidsförvaltningen på 75% och kommunikationschef (ordinarie 
tjänst) på 25%.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-05-19  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta  

att förordna Josefine Wahlström som tf förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen perioden 2020-06-01 - 2020-08-31.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att förordna Josefine Wahlström som tf förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen perioden 2020-06-01 - 2020-08-31.   
 

 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Josefine Wahlström 
HR-avdelningen 
Diariet 
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§ 102 Dnr 2020-00010  

Anmälningar  
 

A) KS 2020-00293   

Beslut om ersättare för kommundirektör vid ledighet veckorna 27-32 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmälningen ska anses vara 
anmäld. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
 

 


