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Vecka: 21 (23-29/5 —2022) 
 
 

HEJ!  
  
Vad har hänt den senaste veckan?  

Mediagruppen inom Socialdemokraterna i Bjuv, fortsatt arbete med valet mm. 
 
Valtrimning var kvällens punkt på agendan. Jag fick äran att kort dra 
innehållet/kärnan i vårt lokala handlingsprogram. Margareta Liljedahl Eriksson, 
PD-ombudsman, besökte oss och tankade över en hel del tips och pepp till oss 
alla. 
 
Inlägg på FB om anställningsavtalen 

”VI VILL HA ORDNING OCH REDA PÅ ANSTÄLLNINGSAVTALEN! 
2021-02-16 
Lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige i Bjuv ”Ordning och reda på 
anställningsavtalen”. 
Innebörden i motionen var att alla anställda skulle få aktuella/nya 
anställningsavtal vid övergången den 2021-05-01 från Förvaltning till Omsorg i 
Bjuv AB. 
2021-10-25 
Motionen behandlades i Kommunfullmäktige. 
Vi i opposition yrkade bifall till motionen eftersom vi vill ha ordning och reda på 
anställningsavtalen! 
Nuvarande majoritet SD+M yrkade avslag, vilket också fick flest röster. Så det 
blev inga korrekta anställningsavtal till alla anställda! 
2022-05-17 
Debattkväll arrangerad utav Kommunal i Bjuv. 
Diskussion och frågor kring varför alla anställda inte har korrekta 
anställningsavtal med rätt organisationsnummer mm. 
Där redogjorde jag för vår ståndpunkt, att vi vill ha ordning och reda på 
anställningsavtalen! 
Nuvarande majoritet SD+M (de båda Kommunalråden) påstod att de inte kände 
till problemet! 
Då påminde jag dem att vi drivit frågan i bland annat Kommunfullmäktige och att 
dem aktivt röstat på avslag i frågan! Tystnad uppstod ifrån majoriteten…….. och 
sen kom standardsvaret ”vi får ta med oss frågan.”” 
 
Operation stortå, det är ingen hemligstämplad operation utan ett välplanerat 

ingrepp på min högra stortå       
 
Företagsbesök Padel Star Sweden i Bjuv, Linus Söderstjerna. 
www.padelstarsweden.se  
Träffade Linus i Padelhallen där vi först satt ner en stund och pratade, sedan blev 
det en kort rundvandring.  
Linus öppnade hallen den 10 januari i år och det börjar ta riktig fart med 
bokningarna, som man gör via en app ”Matchi”. Linus har även fått igång 

http://www.padelstarsweden.se/


 

 

 
 

seriespel med 18 lag med 2 pers/lag. Nu börjar Linus även kika på att få fler 
aktiva pensionärer och barn/ungdomar. Så vi pratade om olika kontakter och hur 
man startar en förening. Det är härligt att träffa unga människor som vågar att 
satsa på något man brinner för, Linus är en av dem! Tack för att jag fick träffa dig 
och se din verksamhet. Lycka till!  
 
Näringslivsråd – inställt samma dag det skulle varit. 
 
Möte med Kommunfullmäktigegruppen inför möte på måndag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott var ett kort möte men med stora frågor; bl.a. 
samrådsyttrande över detaljplanen för Medborgaren 1 (Folkets Hus-tomten i 
Bjuv). Vi oppositionen yrkade på följande:  
”att stryka äldrevård. 
att lägga till kulturaktiviteter. 
att vi anser att detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten och är av 
stor betydelse i övrigt. 
att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet.” 
Vi fick tyvärr inte gehör för en enda att-sats. 
Vi anser att denna detaljplan absolut är av betydande intresse för allmänheten 
då det är en tomt som ligger så centralt i kommundel Bjuv och som många 
medborgare har ett stort intresse i!                                                                                                                                     
 
Verksamhetsbesök hos Byggnadsförvaltningen 
Jag har i min roll som Oppositionsråd efterfrågat att få komma ut och besöka 
samtliga verksamheter i vår kommun och jag fick nu möjligheten att följa med 
Byggnadskontoret ut på ett s.k. Slutsamråd på en byggnation i Billesholm. 
Det var mycket intressant att se fastigheten och lägenheterna 
Tack för att jag fick hänga på er Anneli och Frida. 
Tack Sofia, Lasse och Micke för en trevlig rundvandring och bra genomgång av 
processen. 
 
Skrev så här på min FB-sida: 

”Har i min roll som Oppositionsråd i Bjuv påbörjat att boka besök i 
kommunens samtliga verksamheter, allt för att lära mig så mycket 

som möjligt.            
Mitt första besök blev på Byggnadsförvaltningen och jag fick följa 
med på ett så kallat Slutsamråd på en byggnad i Billesholm. 
Inflyttningen är planerad till 1 september. 

      Tack för att jag fick följa med i onsdags. Det var mycket intressant 
och extra kul att se fastigheten nästan helt färdig, när man var med 
för ca 4 år sedan och diskuterade utformningen av bl.a. 
bottenvåningen. 
(Foto inifrån och ut på 6:e våningen, ner mot ytterligare byggnation)” 

 
 
Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1 
Företagsbesök x 2? 



 

 

 
 

Mediagruppen 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen Arbetsutskott 
Lunchmöte 
Verksamhetsbesök inom kommunen 
Ev. ministerbesök 
Kollektivtrafiknämndens Beredningsutskott 
Samverkan i Bjuv 
Familjen i Helsingborg Stormöte på Arenan 
Nattvandring 
 

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


