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§ 168 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

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

 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.    
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§ 169 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-08-25. 
Ordförande föreslår som nytt ärende 6: Personalärende      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 170 Dnr 2021-00362  

Rättelse av verkställt beslut efter laglighetsprövning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommuns behandlade den 27 februari 2020, § 
85, ett ärende med rubriken ”Försäljning av delar av AB Bjuvsbostäders 
bestånd”. Beslutet överklagades genom laglighetsprövning. Någon inhibition 
(verkställighetsförbud) meddelades inte. Förvaltningsrätten i Malmö 
beslutade genom dom den 3 juni 2021 att upphäva fullmäktiges beslut. 
Skälet för upphävandet var att beslutet inte bedömdes ha kommit till på 
lagligt sätt eftersom kommunallagens regel om minoritetsåterremiss inte 
hade iakttagits. Förvaltningsrätten har meddelat att domen under juli månad 
har vunnit laga kraft. 
 
Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om 
beslutet redan har verkställts ska, enligt 13 kap. 15 § kommunallagen, det 
organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den 
utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska enligt samma 
bestämmelse meddelas utan oskäligt dröjsmål. 
 
Fullmäktiges beslut av den 27 februari handlade om huruvida en försäljning 
av delar av Bjuvsbostäders fastighetsbestånd skulle ske. Efter det beslutet 
har Bjuvsbostäders styrelse den 26 oktober 2020 beslutat att sälja ett antal 
namngivna fastigheter till Akka Egendom II AB under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner köpehandlingen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 10 december § 238 att godkänna att AB Bjuvsbostäder 
genomför försäljningen av de aktuella fastigheterna till Akka Egendom II AB 
eller med ett annat bolag inom samma koncern (dotterbolag). Försäljningen 
är därefter genomförd. Förvärvaren har tillträtt fastigheterna och är lagfaren 
ägare till fastigheterna. Mot bakgrund av att försäljningen är genomförd och 
kommunen saknar rådighet över fastigheterna bedömer kommunstyrelsens 
förvaltning att det inte är möjligt att rätta verkställigheten av fullmäktiges 
beslut.  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-08-20 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att rättelse 
enligt 13 kap. 15 § kommunallagen inte kan göras av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 27 februari 2020 § 85.   

 

Deltar inte i beslutet 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) meddelar att de 
inte deltar i beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att rättelse enligt 13 kap. 15 § kommunallagen 
inte kan göras av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 27 februari 
2020 § 85.   
   
 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 171 Dnr 2021-00364  

Redogörelse av uppdrag i 2019; Utredning av 
förutsättningarna för en gemensam organisation för 
drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade en rad uppdrag till kommunstyrelsen som alla innebar att 
styrelsen skulle återkomma med förslag som minskar driftskostnaderna i 
verksamheterna.   

Ett av uppdragen var att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder. Bolaget beslutade inledningsvis 
att inte medverka i utredningen och frågan har därför behandlats av 
kommunfullmäktige även den 26 september 2019.  

 

Bolaget har senare, efter försäljningen av delar av bostadsbeståndet,  
medverkat i utredningen.      

 

Utredningen är genomförd av förvaltningschefen för tekniska förvaltningen 
och VD för Bjuvsbostäder gemensamt och redovisas i ärendet. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson 2021-08-23 
 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 
innefattade en rad uppdrag till kommunstyrelsen som alla innebar att 
styrelsen skulle återkomma med förslag som minskar driftskostnaderna i 
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verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge 
effekt under år 2019.  

 

Ett av uppdragen var att utreda förutsättningarna för en gemensam 
organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade 
fastighetsbestånd, med AB Bjuvsbostäder.  

 

Utredningen är genomförd av förvaltningschefen för tekniska förvaltningen 
och VD för Bjuvsbostäder gemensamt och redovisas nedan.  

 

Första möte äger rum 18/2 2021 med nya VD:n AB Bjuvsbostäder 
Christofer Bernebring, förvaltningschefen Peter Bredin AB Bjuvsbostäder 
och nya förvaltningschefen för teknisk förvaltning Thorsten Olow Schnaars. 
Parterna fann omedelbart samsyn i att det borde finnas synergi- och 
effektiviserings-vinster i gemensam grönyteskötsel/vinterväghållning, och att 
det mest lämpliga i sådant fall vore att tekniska förvaltningen övertog 
skötseln av Bjuvsbostäders fastigheter mot bakgrund av att denna till 
huvuddelen sker i extern regi idag.   

 

Parterna kom även att diskutera andra möjliga samarbetsområden:   

 

Energiingenjör – Möjligheten för AB Bjuvsbostäder (ABBB) att köpa såd-ana 
tjänster av tekniska förvaltningen (TF). 

 

Projektledning – Möjligheten för ABBB att köpa sådana tjänster av tekniska 
förvaltningen (TF). 

 

Beredskap / jour – Gemensam beredskap och jour i en framtid. 

 

Parterna diskuterade även möjligheten till gemensam lokalvård, men kom till 
slutsats att det i dagsläget inte finns några stora samordningsvinster 
avseende denna del.  

 

Det genomfördes ett flertal arbetsmöten (12/3 2021, 25/3 2021, 15/4 2021, 
26/4 2021 och 4/5 2021) med flera berörda tjänstemän från tekniska  
förvaltningen samt VD och förvaltningschef från Bjuvsbostäder. 
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Slutsatser:  

Båda parter kan konstatera att arbetsmöten, diskussioner och den goda dia-
logen har varit mycket givande och konstruktiva. 

 

Tekniska förvaltningen skulle sannolikt kunna erbjuda Bjuvsbostäder en 
konkurrenskraftig prissättning och kvalitet avseende grönyteskötsel. 

 

Parterna kunde dock efter konsultation med juridisk expertis konstatera att 
ett samarbete ej var juridiskt möjligt enligt 3 kap. 17 § LOU beträffande 
grönyteskötsel/vinterväghållning. 

 

Alternativ med direktupphandling av grönyteskötsel/vinterväghållning verkar 
dock gångbart utifrån LOU, men enbart för kortare period, uppdelad på olika 
entreprenaddelar och utan förläningsklausuler. Båda parter är överens om 
att denna modell inte är tillräckligt stabil och långsiktig, och har därför inte 
valt att gå vidare med det upplägget. 

 

AB Bjuvsbostäder har mot bakgrund av slutsatserna i punkt 2 och 3 valt att 
gå ut med en ny extern upphandling avseende grönytesköt-
sel/vinterväghållning. 

 

Beträffande Projektledning så är båda parter överens om att påbörja ett 
samarbete med överenskomna villkor, vilket redan har inletts. 

 

Avseende beredskap/jour, så är det ett samarbete som parterna har för 
avsikt att diskutera vidare framöver. 

 

Båda parter anser att det är av intresse för kommunen och invånarna att 
fortsätta utreda möjligheten att bilda ett service- och driftsbolag och ett 
fastighetsbolag för alla kommunernas fastigheter med inriktning på en 
kommunkoncern som avser en ekonomisk helhet som bildas av kommunen 
(modersammanslutning) och ett eller flera juridiskt självständiga 
sammanslutningar (med Omsorg i Bjuv AB, AB Bjuvsbostäder och 
eventuellt ett nytt bolag som heter Service i Bjuv AB). 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen. 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 172 Dnr 2021-00368  

En samlad socialtjänst i en socialförvaltning 

Sammanfattning 

Ansvaret för socialtjänsten är sedan flera år tillbaka fördelat mellan tre 
nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och tillväxt.  

 

Vid olika tillfällen under senare år har det framkommit brister i socialtjänsten 
som kunnat hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. Den politiska 
majoriteten i Bjuvs kommun har därför uppdragit åt kommunstyrelsens  
förvaltning att utreda och lämna förslag på hur kommunens socialtjänst kan 
omorganiseras med målsättningen att samla alla eller flertalet verksamheter 
under en förvaltning. 

Utredningen är genomförd under våren 2021och presenterad för kommun-
styrelsen på sammanträde den 12 maj 2021.  

Utredningen föreslår en ny förvaltningsorganisation som samlar resurserna 
kring de uppdrag som finns i socialtjänsten, i en samlad socialförvaltning.  

Avsikten är att den nya socialförvaltningen ska starta sin verksamhet den 1 
mars 2022.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse; Christer Pålsson, 2021-08-24 
En samlad socialtjänst, utredning av Public Partner, maj 2021    
 

Ärendet 

Ansvaret för socialtjänsten är sedan flera år tillbaka fördelat mellan tre 
nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och tillväxt.  

 

Vid olika tillfällen under senare år har det framkommit brister i socialtjänsten 
som kunnat hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad.  
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Den politiska majoriteten i Bjuvs kommun har därför uppdragit åt kommun-
styrelsens förvaltning att utreda och lämna förslag på hur kommunens 
socialtjänst kan omorganiseras med målsättningen att samla alla eller 
flertalet verksamheter under en förvaltning. En extern konsult med 
dokumenterad kännedom och erfarenhet av socialtjänstfrågor har genomför 
utredningen på förvaltningens uppdrag.  

 

Det ska i sammanhanget framhållas att utredningen och förslaget till beslut 
berör förvaltningsorganisationen, inte den politiska organisationen.   

 

Som framgår av utredningen finns det flera skäl att utreda möjligheten att 
samla socialtjänsten i en organisation; 

 

• Trots förändringar i nämndernas reglementen genom åren kvarstår 
otydligheter i gränsdragningar mellan berörda nämnders ansvar. En 
identifierad risk med detta är att individer ”faller mellan stolarna” och 
inte får det stöd de behöver. Den målgrupp som förefaller vara mest 
utsatt för att inte få sina behov tillgodosedda är vuxna personer med 
lätt eller medelsvår psykisk funktionsnedsättning.   

 

• Individens behov tillgodoses inte alltid inom en nämnds  
ansvarsområde utan kan, i värsta fall, komma att behöva vara i 
kontakt med tre olika förvaltningar för att få hjälp vilket innebär en 
stor utmaning för den enskilde. 

 

• Under hösten 2020 presenterades slutbetänkandet: Hållbar social-
tjänst – En ny socialtjänstlag, (SOU 2020:47). Inom ramen för  
förslaget till ny socialtjänstlag poängteras bland annat vikten av 
helhetssyn på medborgaren, att socialtjänsten ska vara lättillgänglig 
och utgå ifrån individens behov, evidensbaserat arbete och med en 
stärkt betoning på vikten av tidiga insatser och förebyggande arbete. 
En samlad kommunal socialtjänst är bättre rustad att möta den nya 
lagen.  

 

• Delar av vård- och omsorgsverksamheten har bolagiserats och 
därmed ändrat förutsättningarna för socialtjänstarbetet.  

 

Utredningen har genomförts med bred förankring i organisationen och  
deltagande av berörda förvaltningschefer. Utredningen presenterades för 
kommunstyrelsen på sammanträde den 12 maj 2021. Information till de 
fackliga organisationerna har lämnats kontinuerligt, såväl före som under 
utredningen.     
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Utredningen föreslår en ny förvaltningsorganisation som samlar resurserna 
kring de uppdrag som tillskrivs socialtjänsten, i en samlad socialförvaltning.  

 

För medborgaren kommer det att innebära en mer tillgänglig socialtjänst 
som förmår att hålla samman de insatser som hen kan vara i behov av.  

 

För medarbetare inom socialtjänsten möjliggör en sammanhållen  
förvaltningsorganisation ett större professionellt sammanhang, där chefer 
och medarbetare i högre utsträckning har förutsättningar att arbeta 
professionellt i sina uppdrag.  

 

För samarbetande parter och andra verksamheter inom Bjuvs kommun är 
bedömning att det är viktigt och fullt möjligt att bibehålla fungerande  
samarbeten och att socialtjänsten kommer att bli en tydligare aktör, såväl 
inåt i kommunens organisation som, relaterat olika externa samarbetsforum, 
exempelvis inom Familjen Helsingborg eller i olika typer av chefsnätverk. 

 

Organisationen utgår från en tydlig myndighetsprocess med en ingång för 
ansökningar och orosanmälningar där individens totala behov belyses och 
färgar de insatser som sedan verkställs. Synsättet att utgå från behovet 
motiverar också en utveckling av serviceinsatser och förebyggande arbete 
som en ny socialtjänstlag möjliggör.  
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Organisationsskiss: förslag till ny socialförvaltning 

  

 

Kommentarer 

Socialchef och VD med övergripande ansvar för socialförvaltningen, och 
Omsorg i Bjuv AB. 

 

Omsorg i Bjuv AB innefattar vård- och omsorgsboende samt insatser i  
ordinärt boende som drivs i bolagsform. 

 

Avdelning Kvalitet & Stab är de funktioner som kommunen bedömer ska 
ligga under socialchefens ansvar, t ex controllerfunktioner inom ekonomi 
och kvalitet. De funktioner som inte ligger här samordnas i högsta möjliga 
grad i kommunen. 

 

Avdelningen för arbete och tillväxt utgör en sammanhållen treenighet i  
socialförvaltningen. Samarbete med kommunstyrelsens 
näringslivsutvecklare utvecklas. 
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Avdelning Myndighet är avdelningen som ansvarar för samtlig 
myndighetsutövning. Utvecklingsarbete gällande myndighetsprocessen 
inleds omgående.  

 

Avdelning Verkställighet innefattar samtlig verkställighet förutom det som 
drivs i Omsorg i Bjuv AB och via upphandlingar. 

 

Verksamhet som ingår i Omsorg i Bjuv AB 

Enligt huvudavtalet mellan vård- och omsorgsnämnden och Omsorg i Bjuv 
AB omfattas följande delar: 

 

Äldreomsorg 

- Särskilt boende för äldre 

- Hemtjänst 

- Korttidsboende 

- Dagverksamhet 

 

LSS 

- Bostad med särskild service för vuxna 

- Daglig verksamhet 

- Korttidstillsyn 

- Korttidsvistelse 

- Ledsagarservice 

- Avlösarservice 

- Kontaktperson 

- Personlig assistans 

 

Socialpsykiatri 

- Boendestöd SoL 

- Dagverksamhet SoL 

- Kontaktperson SoL 

- Särskilt boende SoL 
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Beredningsprocessen  

Utredningens organisationsförslag berör förvaltningsorganisationen för 
barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt som därför ska få möjlighet 
att lämna synpunkter på utredningens förslag till ny organisation för 
socialtjänstens förvaltning.     

 

Tidplan  

En ny socialförvaltning kan genomföras och starta sin verksamhet den 1 
mars 2022. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott be-
sluta 

att sända utredningen ”En samlad socialtjänst, utredning av Public Partner, 
maj 2021” på remiss för synpunkter till barn- och utbildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
(KUAT) samt  

 

att begära att svar till kommunstyrelsen ska ha inkommit senast fredagen 
den 8 oktober 2021.     

 

Redaktionell ändring 

Datumet för remissvar ändras till 22 oktober 2021. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att: 
”Att remisstiden förlängs till den 1 december 

Att de politiska partierna i Bjuvs kommun ska vara remissinstans 

Att Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet ska vara 
remissinstans”. 

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
yrkande. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9:25-9:30 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att sända 
utredningen ”En samlad socialtjänst, utredning av Public Partner, maj 2021” 
på remiss för synpunkter till barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt (KUAT), 
KHR och KPR samt  

 

att begära att svar till kommunstyrelsen ska ha inkommit senast torsdagen 
den 25 november 2021.     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och 
ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända utredningen ”En samlad 
socialtjänst, utredning av Public Partner, maj 2021” på remiss för 
synpunkter till barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt (KUAT), KHR och KPR 
samt  

att begära att svar till kommunstyrelsen ska ha inkommit senast torsdagen 
den 25 november 2021.     

 

Reservation 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
KHR 
KPR 
Diariet 
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§ 173 Dnr 2021-00373  

Personalärende 

Sammanfattning 

HR-chef Anna-Lena Hesselroth informerade kommunstyrelsens 
arbetsutskott (tillika personalutskott) om ett pågående personalärende.  
 
I ärendet har sedan tidigare beslutats om varning och avstängning 
avseende en anställd på tekniska förvaltningen. HR-chefen redogjorde för 
de olika arbetsrättsliga alternativ som arbetsgivaren har när det gäller att 
anställningen avslutas.       
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommundirektören i 
uppdrag att se till att en ekonomisk uppgörelse, enligt instruktion från 
personalutskottet, träffas med den anställde.      
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
HR-chef 
Diariet 
 

 

 

 


