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Vecka: 20 (16-23/5 —2022) 
 
 

HEJ!  

  

Vad har hänt den senaste veckan?  

Årsstämma Omsorg i Bjuv AB. Detta var nog snabbaste bolagsstämma jag 
någonsin varit med om. Årsstämma och konstituerande möte var över på mindre 
än 10 minuter. Här fanns ett gyllene tillfälle att informera/diskutera aktuella 
frågor i bolaget när i stort sett alla var samlade, men den chansen tog aldrig de 
styrande. Tycker det är synd att vi i bolagsstyrelsen inte kommer vidare vad 
gäller exempelvis ersättningsmodellen mellan bolag och förvaltning, en fråga 
som har hängt i luften nu i över 1 år! 

Fikamöte med Kommunal i Bjuv där jag träffade Linda och Catharina. Tack för en 

trevlig avslappnad fika       

Möte med Marianne Rönnberg Galmor ifrån Bjuvsweek. www.bjuvsnytt.se  

Vi pratade om lite allt möjligt bl.a. om det politiska läget i kommunen. Den 
parlamentariska situationen är ju minst sagt udda, där 2 vildar (ursprungligen 
tillhörande oppositionen) nu utgör möjligheten för SD & M att behålla 
majoriteten. Om dessa 2 ”köpta” vildar inte kommer till ett möte med 
Kommunfullmäktige så svänger majoriteten över till oss i opposition. 

Möte med Samverkan i Bjuv, partiöverläggningar mellan S, C, KD och L. 

Möte med Samverkan i Bjuv inför Kommunstyrelsemötet den 18/5. 

Möte med Kommunchefen om verksamhetsbesök. Det har uppstått en hel del 
frågetecken kring förtroendevaldas möjlighet att besöka kommunens egna 
verksamheter och vi försökte väl belysa olika hinder och möjligheter i detta. Kan 
bara konstatera att jag som oppositionsråd önskar att komma ut på besök i våra 
olika verksamheter i kommunen, allt för att se och lära, men detta verkar vara 
lättare sagt än gjort. Men några besök är inbokade innan semester och några är 
inbokade efter semestern. Ser mycket fram emot att se hur allting fungerar i 

verkligheten       

Debattkväll som Kommunal i Bjuv arrangerade 
www.kommunal.se/sektion/bjuvkommun, där samtliga partier i 
Kommunfullmäktige var inbjudna till. Alla fick framföra sitt partis budskap, där 
jag bl.a. för Socialdemokraterna framförde följande; 

- ge alla medarbetare inom hela kommunen lika förutsättningar och 
tillgång till olika förmåner, som till exempel arbetskläder.  

- minska antalet medarbetare per chef. 

http://www.bjuvsnytt.se/
http://www.kommunal.se/sektion/bjuvkommun


 

 

 
 

- gå tillbaka till att heltidsmåttet för våra medarbetare inom vård och 
omsorg, från dagens 38,25 timmar/vecka, till 37 timmar/vecka. Motion 
är inlämnad till Kommunfullmäktige i april. 

- genomföra en särskild lönesatsning riktad till all vårdpersonal. Alla 
applåder ifrån balkongerna under pandemin måste nu omvandlas till 
pengar i plånboken för dem som inte kunde arbeta hemifrån. 

 

Möte med Kommunstyrelsen som bl.a. innehöll information om den nya 
Visselblåsarlagen, beslut om Grönstrukturplan och några årsredovisningar.  

Jag hade återigen förmånen att samla alla S-Gruppledare + våra egna vice 
gruppledare. Vi går igenom allt möjligt litet som stort, men jag kan bara säga: 
vilket gäng jag har att jobba tillsammans med, tack! 

Jag gjorde en liten funderare och publicerade på min egen FB-sida: 
”Sitter här och funderar och funderar…….. 
Jag fick en inbjudan som jag kommer tacka nej till. 
Det kom en inbjudan till Sommarlunch ifrån bl.a. Kommunstyrelsens ordförande 
(SD). 
En sommarlunch kan ju alltid vara trevligt, kan man ju tänka eller…… 
Min fråga blev då ”Är detta ett arrangemang som gäller alla anställda i hela 
kommunen?” och svaret jag fick var att ”inbjudan gäller enbart dem som sitter i 
Kommunhuset”. 
I ”min värld” är Kommunstyrelsens ordförande ansvarig för alla medarbetare, 
inte enbart för dem som har sin arbetsplats i Kommunhuset. 
För i ”min värld” är alla lika mycket värda och alla ska behandlas lika oavsett var 
man råkar ha sin arbetsplats inom kommunen. Jag hoppas verkligen att alla 
andra medarbetare runt om i vår kommun blir bjudna på en sommarlunch på en 
restaurang.” 
 

Företagsbesök GroPro AB Bengt Persson www.groproab.se Hade några mycket 
spännande timmar hos Bengt där vi pratade om hur Foodhills hamnade i Bjuv, 
utvecklingen på området med alla arbetstillfällen, Bengts arbete nu med att bl.a. 
utvinna proteiner ur gröna och gula ärtor, samt åkerbönor. Vårt avslut på 
samtalet hade en något oväntad twist, vi kom fram till att vi är nog släkt med 

varandra       Fortsättning följer……. 

Nätverksmöte ”Arbetet med unga i kommunen” 
Vi var många som samlades i Skeneholmssalen i Billesholm;  
Föreningslivet: Ekeby GIF/ Ekeby Hänget, Bjuvs församling, Kropps församling 
och Nattvandrarna. 
Kommunen: Öppenvården, Kultur & Fritid, Socialkontoret, Skolan och 
Trygghetsvärdar. 
Statligt: Polisen 
Jag tackar för att jag fick vara med och beskriver det så här ”Ett möte som gick 
rakt in i hjärtat och där verkligheten beskrevs utan försköning. Information som 
alla förtroendevalda i vår kommun hade behövt få till sig!” 
 

http://www.groproab.se/


 

 

 
 

Digitalt möte med S-KS-gruppledare i Skåne. 

LO-aktivitet utanför Isover i Billesholm. Fick bl.a. en mycket trevlig ny 
bekantskap med ordförande på IF Metall-klubben, vi kommer att höras och ses 
igen! 

LO-aktivitet + Socialdemokrater på Trapptorget i Bjuv. Några av oss tog vår lilla 
röda skrinda och gick en runda i centrum där vi bjöd på kaffe och fick väldigt 
många trevliga samtal med många av våra medborgare! 

 

Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1 
Mediagruppen + möte med Socialdemokraterna i Bjuvs kommun 
Näringslivsråd 
Kommunfullmäktigegruppen 
Kommunstyrelsen Arbetsutskott 
Verksamhetsbesök inom kommunen 
Kristi himmelsfärds-helg 
 

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


