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Vecka: 16 (18/4-24/4 —2022) 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan?  

Annandag Påsk 
 
Gruppmöte med Kommunfullmäktigegruppen inför Kommunfullmäktige nästa 
vecka. På dagordningen att diskutera var bl.a. Årsredovisning för 2021, 
Tilläggsbudgetering och utträde ur Söderåsens Miljöförbund. Jag skickar även in 
en motion för att kommunen ska återgå till 37-timmarsvecka som heltidsmått för 
vår personal inom Vård och Omsorg som arbetar måndag-söndag. 
 
”Till kommunfullmäktige i Bjuv 
 
Motion angående att återgå till 37-timmarsvecka som heltidmått inom Vård- 
och Omsorg 
 
Vi gjorde fel, men vill göra om och göra rätt! 
 
För några år sedan blev det fel när Bjuvs kommun gick från 37-timmarsvecka till 
38,25-timmarsvecka som heltidsmått inom Vård- och Omsorg för personal som 
arbetar måndag-söndag.  
Vi vill att detta ska korrigeras genom att Vård- och Omsorgsnämnden och 
Omsorg i Bjuv AB får i uppdrag att omförhandla avtalet så att vi återgår till 37-
timmarsvecka som heltidsmått. 
 
Jag yrkar därför: 
 
att Vård- och Omsorgsnämnden och Omsorg i Bjuv AB får i uppdrag att 
omförhandla avtalet så att vi återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått för 
personal som arbetar måndag-söndag. 
 
Bjuv 2022-04-20 
 
Ulrika Thulin (s)” 
 
KSAU Kommunstyrelsens Arbetsutskott med bl.a. följande på dagordningen; 
Löneöversyn 2022, Årlig uppföljning av Systematiskt Arbetsmiljöarbetet och 
tillsättning av ny Förvaltningschef för ny Socialtjänstorganisation. 
 
Kommunstyrelsens presidie i möte med revisionen och på dagordningen; 
årsredovisningen för 2021, uppföljning av granskningar som gjorts under 2021 
och information om granskningar som är planerade framöver. Vad avser 2021 
finns en hel del som fortsatt behöver förbättras exempelvis 
Investeringsprocessen, Målstyrningen och om att vidta åtgärder när 
Kommunstyrelsen visar underskott i förhållande till budgeten. 
 



 

 

 
 

Medlemsmöte med Socialdemokraterna i Bjuv där vi hade besök av vår 
gruppledare i regionen Henrik Fritzon som berättade om bl.a. sjukvården och 
vilka våra huvudfrågor/budskap som vi går till val på.Vi hade även en genomgång 
av vårt eget lokal Handlingsprogram som vi går till val på. 
 
Semester  
 
Vad händer kommande vecka?  
Semester 
Föreningsbesök x  
Företagsbesök x  
Kontorsarbete 
Valborgsafton 
Fira Första Maj! 
 

 

Med vänlig hälsning, 
 
Ulrika Thulin (s)  
Oppositionsråd i Bjuvs kommun 
 


