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Vecka: 14 (4/4-10/4 —2022) 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan? 

Styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB, på dagordningen var årsredovisningen för 2021, 
samt information ifrån revision inför slutlig granskning/revision av 
årsredovisningen. Revisionen hade bl.a. följande noteringar med önskan om 
förbättringar; Uppföljning av revisionens PM från 25/11-21, bokslutsprocess och 
internkontroll, årsredovisningen, ägardirektiven för bolaget och frågan om eget 
kapital. Vi i opposition håller fullständigt med revisionen och det är 
förbättringsförslag/synpunkter vi har haft sedan styrelsen påbörjade sitt arbete i 
mitten på 2021.  
 
Företagsbesök Rask o Björk i Billesholm www.rbbil.se, Mats Harlegård VD. 
Företaget startade 1924 av 2 smeder vid namn Rask & Björk. 1932 flyttade 
företaget till de byggnader där de fortfarande har verksamhet i, men med vissa 
utbyggnader i olika etapper. 1953 köpte Mats far företaget och sedan 1984 har 
Mats varit aktiv i företaget. Man är 20 anställda som hanterar allt kring 
transportbilar och har ca. 500 kunder. Det är mycket tufft i transportbranschen 
idag där många olika faktorer har spelat in; skatter, dieselpriser, tillgång till olika 
reservdelar, tillgången till nya och begagnade bilar mm. 
Vi pratade också om en del lokala frågor som skulle vara positiva att titta vidare 
på. En sak kom vi fram till och det är ”Vi måste bli bättre på att skryta om det 

som är bra!”       Tack Mats för ett roligt och mycket trevligt samtal! Vi hörs o ses 
igen. 
 
Medlemsmöte Bjuvs S-förening hade vi på Alegården. Där fick vi bl.a. 
information om hur brottsstatistiken ser i Bjuvs kommun, Bo Blixt blev ”inkallad” 
med kort varsel att informera och gjorde det med den äran. Vi behöver arbeta 
mer med tryggheten och de sociala skillnaderna som finns i vårt samhälle. 
 
Regionfullmäktige i Kristianstad med årsbokslut på dagordningen. Men även 
många motioner, interpellationer och frågor. Men här träffar man även andra 
politiker ifrån hela Skåne och ifrån olika partier. Har under dagen haft bra ”sidan-
om-snack” med en moderat och en liberal ifrån våra grannkommuner. 
 
KSAU Kommunstyrelsens Arbetsutskott med bl.a. en rad årsredovisningar, där vi 
i samtliga sammanhang ska ge vårt ägar-/stämmoombud tydliga direktiv för vad 
som ska framföras på de olika årsstämmorna. Detta saknades i några fall och 
kommer förhoppningsvis kompletteras inför Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.  
 
Budgetuppstart i Bjuvs kommun inför budgetarbetet 2023 med information om 
bl.a. följande; omvärldspåverkan, skatteintäkter, tidplan för processen mm. 
 
Mediagrupp S i Bjuv – vi jobbar på det sista för att få färdigt ett lokalt 
handlingsprogram som vi kommer gå till val på för perioden 2023-2026. 

http://www.rbbil.se/


 

 

 
 

 
KTN Kollektivtrafiknämnden – där vi bl.a. beslutade om uppdrag för uppföljning 
av Beställningsmottagningen för serviceresor i egen regi och beslut om en 
utredning om cykel på tåg inkl. möjlighet för hyrcyklar vid stationer. 
 
Föreningsbesök Bjuv Helsingborg Drill www.bjuvhbgdrill.se  Jag träffade Helena 
Carlsson på Idrottens Hus i Helsingborg. Föreningen har sina träningar där 
eftersom takhöjden gör det möjligt till att träna och tävla fullt ut. Verksamheten 
bedrivs från 6 årsåldern och upp till ca. 30. Föreningen har ca. 20 medlemmar 
men är ändå med och arrangerar SM-tävling, Marsch SM, Bjuvsdrillen mm. Några 
av de aktiva är nominerade till att delta med landslaget i EM, VM och cuper. Tack 
Helena för vår träff i samband med era träningar. Fortsätt ditt/ert engagemang! 
 
Träff med nya medlemmar www.socialdemokraternabjuv.se i anslutning till vår 
S-expedition på Foodhills. Här träffades nya medlemmar och de som är nya på 
vår Kommunfullmäktigelista inför valet 11 september. Här blev möjlighet att 
presentera sig och diskussioner/information om hur det fungerar med arbetet i 
vår Kommunfullmäktigegrupp. 
 
Familjen Helsingborg styrelsemöte – vi diskuterade naturligtvis den situation 
som just nu råder i världen och hur det påverkar våra kommuner. Hur ser vår 
beredskap ut och det är god! Vi tog även beslut om att ge uppdrag för att arbeta 
med ”Kollektivtrafik på landsbygden” och ”Destinationsutveckling”. Vi ställde oss 
också positiva till att fortsätta med projektidéerna; ”Tillgänglighetsguide”, 
”Gemensam ansökan Vuxenutbildning” och ”Film i Familjen”. 
 
Distriktskongress Socialdemokraterna i Skåne 9-10 april 
www.socialdemokraternaskane.se i Malmö. 350 ombud från hela Skåne, varav vi 
var 9 ombud från Bjuv, deltog lördag och söndag på distriktskongressen. 
Vi behandlade närmare 80 motioner och vårt Skåneprogram vilket vi kommer gå 
till val på för perioden 2023-2026 i regionen. För egen del blev det någon runda 
upp i talar stolen för att prata lite om Kollektivtrafik, färdtjänst och serviceresor. 
 

Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 2 
Företagsbesök x 1 
Samverkan för Bjuv 
VU & Styrelse Socialdemokraterna i Bjuvs kommun 
Kommunstyrelsen 
S-gruppledareträff 
Påsk!  
 

Ha det gott allesammans! Glad Påsk!  

Med vänlig hälsning, 

Ulrika Thulin (s), Oppositionsråd i Bjuvs kommun 

 

http://www.bjuvhbgdrill.se/
http://www.socialdemokraternabjuv.se/
http://www.socialdemokraternaskane.se/

