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§ 36 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Nils Nilsson (C).    
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Nils Nilsson (C) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 37 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-02-24. 
Ordförande föreslår som nytt ärende 10 Yrkesresan.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 38 Dnr 2021-00039  

Yttrande över Översiktsplan Svalövs kommun 2021  

Sammanfattning 

Svalövs kommuns granskningsförslag till översiktsplan 2021 är på 
granskning från den 15 januari till den 15 mars 2021. 
Granskningshandlingen innefattar bland annat Svalövs planförslag med 
utvecklingsstrategier och mark- och vattenanvändningen, hänsyn till 
förutsättningar och riksintressen samt en miljökonsekvensbeskrivning av 
förslaget. En samrådsredogörelse ingår även i remitterade handlingar.  

  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-02-19 
Översiktsplan Svalövs kommun 2021 med utblick mot 2040 
Granskningsversion 2020-12-17 (inkl samrådsredogörelse och följebrev) 
  

 

Ärendet 

Svalövs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan med tidshorisont 
2040. Svalövs kommun önskar ta del av synpunkter avseende deras förslag 
till översiktsplan som är ute på granskning. Som grannkommun med 
gemensam kommungräns i Bjuvs östra delar ges kommunen nu möjlighet 
att ge synpunkter.  

Översiktsplan Svalövs kommuns 2021, som enligt granskningshandlingens 
följebrev är planerad att bli antagen i mitten av 2021, kommer vid antagande 
av kommunfullmäktige att ersätta nu gällande översiktsplan från år 2007.  

Granskningshandlingen är uppdelad i tre delar enligt följande: 

1. I den första delen presenteras planförslaget med övergripande 
utvecklingsstrategier och planeringsprinciper med relevans för den 
framtida mark- och vattenanvändningen. Sju stycken strategier, med 
utgångspunkt i Svalövs vision, har tagits fram för förslag till 
kommunens utveckling. Vidare presenteras förslag till framtida mark- 
och vattenanvändning i Svalövs kommun.  

2. I den andra delen presenteras förutsättningarna såsom hänsyn till 
intressen, mål, planer och program. 
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3. I den tredje och avslutande delen presenteras en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

I granskningshandlingens andra kapitel, hänsyn, beskrivs Svalövs kommuns 
befolkningsprognos och framskrivning mot tänkt tidshorisont 2040. 
Befolkningen förväntas öka med 160 personer och 50 nya bostäder per år. 
Svalövs kommun räknar med behovet om 1050 stycken nya bostäder inom 
översiktsplanens tidsram.  

Nedan presenteras några kommentarer på översiktsplaneförslaget.  
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Väg 109 Ekeby - Kågeröd 

Kommunen noterar att Svalövs kommun verkar för, tillsammans med 
Familjen Helsingborgs målsättning för infrastruktur och kollektivtrafik, en ny 
dragning av väg 109 mellan Ekeby och Kågeröd. Vidare noterar kommunen 
att Svalövs kommun planerar för ’förbindelse för övrig persontrafik, 
planerade större vägreservat, kringfartsleder etc.’  

Enligt Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 
(2016) och prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik (2021) är målet 
att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd pekas ut i regional 
transportinfrastrukturplan. Motiveringen om varför lyder enligt följande: ”En 
brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad av attraktiva öst-västliga 
stråk. Ett stråk i förlängningen av väg 109 från Helsingborg till Kågeröd 
stödjer flera funktioner i transportsystemet. En förbättrad vägförbindelse i 
stråket ger förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till 
kopplingspunkter mellan olika trafikslag som till exempel den nya stationen 
för Pågatåg på Söderåsbanan i Kågeröd. Det ger även möjlighet till 
överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik.” 

Mot bakgrund i ovanstående efterlyses helt enkelt att Svalövs kommun 
beaktar funktion för resor med kollektivtrafik för väg 109.  

 

Natur och friluftsliv  

Söderåsen är ett stycke unik natur ur svenskt perspektiv. Den särpräglade 
naturen och det varierade landskapet har gjort området till ett riksobjekt för 
naturvård och friluftsliv. Söderåsen är viktig att betrakta som en helhet från 
Åstorp i väster till Röstånga i öster. I Skåne är de sammanhängande 
naturområdena begränsade och Söderåsen är en av få platser i Skåne som 
har stora sammanhängande skogar utan avbrott av störande verksamheter 
och biltrafik. 

Genom samarbetet med FÖP Söderåsen, Familjen Helsingborg samt 
genom samverkan i vattenråden arbetar grannkommunerna för 
förverkligande av en sammanhängande grön- och blåstruktur över 
kommungränserna. Utvecklingsinriktningen i granskningshandlingen 
presenterar en riktning som Bjuvs kommun menar på följer fastslagna 
prioriteringar för förverkligande av en delregionalt sammanhängande 
grönstruktur. De höga naturvärden vid Söderåsen och stråk utmed 
vattendragen Vegeån och Hallabäcken är viktiga för konnektiviteten i 
landskapet i ett regionalt perspektiv.  

Mot bakgrund i ovanstående kan med fördel samband för natur och friluftsliv 
illustreras ytterligare i utvecklingsinriktningen, se figur 1 ovan. Den kan med 
fördel, och i likhet med exempelvis illustrationen för Råån, dras in i Bjuvs 
kommun utmed Vegeån och Hallabäcken vid Söderåsens sydsluttning.  
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Fördjupad översiktsplan för Söderåsen 

Bjuvs kommun har tillsammans med Söderåskommunerna tagit fram en 
fördjupning av översiktsplan för Söderåsen som antogs i fullmäktige 2002. 
Kommunen noterar att Svalövs kommun avser att genom antagande av 
förevarande förslag till översiktsplan låta upphöra FÖP Söderåsen som 
formell fördjupning. Bjuvs kommun noterar att den fördjupade 
översiktsplanen har utgjort kunskapsunderlag vid framtagandet av 
granskningshandlingen. 

Bjuvs kommun delar Svalövs kommuns bild att FÖP Söderåsen i sina 
styrande egenskaper är inaktuell och på sikt inte längre bör utgöra 
beslutsunderlag för den kommunala planeringen. Bjuvs kommun menar, 
precis som Svalövs kommun, att FÖP Söderåsen ska ses som ett 
kunskapsunderlag vid planering och i samverkan Söderåskommuner 
emellan. 

Enligt förändringar i PBL som trädde i kraft i april 2020 kommer FÖP 
Söderåsen att automatiskt upphävas 1 januari 2022.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
Svalövs kommun. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Svalövs kommun. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Plan och exploatering i Svalövs kommun, (plan@svalov.se) 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 39 Dnr 2021-00070  

Yttrande över på Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer, TRV 2020/131663 

Sammanfattning 

Trafikverket genomför samråd från 1 februari till 23 april 2021 om 

Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer, TRV 

2020/131663. Länsstyrelsen Skåne som har till uppgift att inhämta Skånska 

kommuners synpunkter för sammanställning anhåller om svar senast den 

17 mars 2021. Trafikverkets bedömer, genom remitterat material, att det 

nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021.   

  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-02-19 
Förteckning förändringar riksintresseanspråk, Svarsmall, Generella 
funktionsbeskrivningar (inkl missiv och följebrev) 
  

Ärendet 

Trafikverket genomför samråd från 1 februari till 23 april 2021 om 

Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer, TRV 

2020/131663. Länsstyrelsen Skåne som har till uppgift att inhämta Skånska 

kommuners synpunkter för sammanställning anhåller om svar senast den 

17 mars 2021. Trafikverkets bedömer, genom remitterat material, att det 

nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021. 

 

Trafikverket genomför löpande en översyn av riksintressen för 

kommunikationer och för vissa anläggningar pågår samtidigt en precisering 

av riksintresse. Efter att en avgränsning erhållits efter beslutad precisering 

lyfts den in i det samlade nationella utpekandet.  

 

Enligt Trafikverket är syftet med remissen att inhämta synpunkter på 

förteckning över riksintresseanspråk samt generella funktionsbeskrivningar. 

Vidare syftar Trafikverket, genom remissen, inhämta synpunkter på om 

riksintresseanspråken fungerar som ett planeringsunderlag för att hantera 
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riksintressen i samhällsplaneringen. I det remitterat materialet ingår även 

karttjänst, svarsmall samt en förteckning över förändringar jämfört med 

nuvarande anspråk.  

 

Nedan presenteras några kommentarer på Trafikverkets remiss.  

 

 
Figur 1. Skärmutklipp från Trafikverkets karttjänst där information för Söderåsbanan 
visas.  

 

Söderåsbanan 

 

I karttjänsten, se figur 1 ovan, går det att ta del av information om olika 

riksintressen. Det återfinns två riksintressen för järnväg inom Bjuvs 

kommun, nämligen Skånebanan och Söderåsbanan. Söderåsbanan är en 

del av ’Godsstråket genom Skåne’ och med ett specifikt namn ’Arlöv-

Ängelholm’. I karttjänsten, se figur 1 ovan, saknas information om 

Söderåsbanans framtida utveckling samt förändrad precisering av 

riksintresse. I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik.  

 

Trafikverket bör komplettera informationen om den del av ’Godsstråket 

genom Skåne’ som utgörs av Söderåsbanan. För närvarande gäller följande 

två generella funktionsbeskrivningar för berörd sträcka; TEN-T stomnät 

samt Järnväg som trafikeras av godstrafik. 

 

Söderåsbanans och Godsstråkets genom Skåne bör kompletteras med för 

närvarande pågående framtida utveckling. Kommunen anser att följande två 

generella funktionsbeskrivningar bör kompletteras för Söderåsbanan:  

- Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik,  
- Station utmed järnväg av riksintresse 
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Generella funktionsbeskrivningar 
 
I remitterade handlingar återges, enligt ovan, generella 
funktionsbeskrivningar. I avsnittet om trafikslaget järnväg presenteras nio 
generella beskrivningar av ofta förekommande funktioner. En beskrivning 
avser ” 2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik” (sidan 6) där 
ordet långväga bör preciseras ytterligare. Till skillnad mot ” 2.2.3 Järnväg 
som trafikeras av godstrafik” har järnvägar som trafikeras med 
persontransporter med ordet långväga.   
 
Ovan återgivna kommentarer förs även in i Trafikverkets medskickade 
svarsmall.  
 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
länsstyrelsen Skåne. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till länsstyrelsen Skåne. 

   
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne  
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 40 Dnr 2020-00477  

Begäran planbesked för Ljungsgård 2:98, Billesholm 

Sammanfattning 

Ingmar Nilsson inkom hösten 2020 med en begäran om planbesked för del 
av sin fastighet Ljungsgård 2:98 i Billesholm. Ingmar Nilsson har till avsikt 
att sälja denna del av fastigheten för bostadsbebyggelse. För att möjliggöra 
en kommande försäljning krävs det att det finns en detaljplan för området.  
 

Ansökan  

 

Sökande vill pröva möjligheten att bilda 9 fastigheter/villatomter inom 
fastigheten för att möjliggöra 9 bostäder. Infart kommer anläggas via 
Johannes väg.  

Ekonomi 

Planbeskedet bekostas av Ingmar Nilsson. Förvaltningen bedömer att 
planbeskedet är av en medelstor åtgärd och att avgiften för beskedet därför 
är 14 490 kr. 

Planarbete kommer bekostas av markägaren. 
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Bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att pröva platsen för 
bostäder genom detaljplaneläggning och att planbesked kan meddelas. 

 

Fortsatt process 

Efter att planbesked har meddelats till sökanden ska markägaren ingå 
plankostnadsavtal med byggnadsförvaltningen som reglerar kostnader och 
ansvarsfördelning mellan markägaren och kommunen inom planarbetet. 

Efter undertecknat plankostnadsavtal kommer kommunstyrelsens 
arbetsutskott få möjlighet att fatta beslut om planuppdrag till 
byggnadsförvaltningen att inleda planarbete. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson 2021-02-19 
Förstudie: Begäran om planbesked för del av Ljungsgård 2:98, Billesholm 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att lämna positivt planbesked för del av Ljungsgård 2:98, Billesholm. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna positivt planbesked för 
del av Ljungsgård 2:98, Billesholm. 
   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Ulrika Adolfsson, planeringsavdelningen 
Byggnadsnämnden 
Diariet 
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§ 41 Dnr 2021-00061  

Förslag till planbesked för del av Selleberga 17:5, Bjuv 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked har 2021-01-29 inkommit för del av fastigheten 
Selleberga 17:5 i Bjuv. Ansökan avser ändring av gällande detaljplan för att 
kunna anlägga en fiskodling för livsmedelsproduktion. Fastigheten ägs idag 
av Foodhills fastigheter AB. 

Bakgrund   

Företaget Nordic Salmon AB ansökte i september 2020 om miljötillstånd för 
en landbaserad fiskeodling hos länsstyrelsen. Ursprungligen var 
anläggningen placerad på Vrams Gunnarstorp 2:8 vid Gunnarstorp men 
företaget för nu diskussioner med FoodHills AB om att förvärva området för 
den så kallade ”Växthusplanen” och utveckla sitt projekt där. Efter kontakter 
mellan FoodHills och kommunen konstaterats att det krävs en ändring av 
befintlig detaljplan för att bevilja lov för anläggningen. 
 
Förstudie 
Byggnadsförvaltningen har i samverkan med Planeringsavdelningen 
upprättat en förstudie för ansökan studerar tänkt förändring, platsen och 
befintliga förhållanden.  
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Planområdet är ca 34 hektar och omfattar del av Selleberga 17:5. Marken 
består till största del av jordbruksmark. Området avgränsas av 
Billesholmsvägen i söder och Norra Vramsvägen i norr. 
 

TÄNKT FÖRÄNDRING 
Underlag som tagits fram i samband med ansökan om miljötillstånd för 
verksamheten på den tidigare placeringen på Vrams Gunnarstorp 2:8, 
redogör för en anläggning som producerar 10 000 ton fisk slaktvikt/år, men 
som har ett långsiktigt mål att femdubbla produktionen. Produktionen av 
10 000 ton slaktvikt/år innebär en anläggning som motsvarar 5 hektar, dvs 
25 hektar med femdubblad kapacitet. Verksamheten innefattar förutom 
själva fiskodlingen även beredning, slakt, paketering och infrysning. Ett 
tydliggörande om huruvida alla delar av verksamheten planeras att 
förläggas inom aktuellt planområde behöver presenteras.  
Planbeskedsansökan avser att göra en ändring av gällande detaljplan för att 
skapa möjligheter för fiskodling och livsmedelsframställning. En ändring av 
detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser 
samt upphävande av en geografisk del av en plan. Att pröva en ny 
markanvändning enligt ansökan om planbesked bedöms kräva en helt ny 
detaljplaneläggning där den förändrade markanvändningen prövas på nytt.  
 
 

Frågeställningar 

I det fortsatta planarbetet kommer en antal frågeställningar att hanteras som 

närmare redovisas i förstudien. Det handlar om frågor om dagvatten, 

omgivningspåverkan transporter mm 

 
Plankostnadsavtal 
Efter att planbesked har meddelats till sökanden ska markägaren ingå 
plankostnadsavtal med byggnadsförvaltningen som reglerar kostnader och 
ansvarsfördelning mellan markägaren och kommunen inom planarbetet. 

Efter undertecknat plankostnadsavtal kommer kommunstyrelsens 
arbetsutskott få möjlighet att fatta beslut om planuppdrag till 
byggnadsförvaltningen att inleda planarbete. 

 

Ev exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det 
reglerar ansvarsförhållanden mellan en kommun och en 
byggherre/exploatör när marken är privatägd. Exploateringsavtalet hanterar 
frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan.  
 
Avtalet reglerar därför inte vare sig plankostnader eller frågor gällande drift 
och underhåll av färdigställda anläggningar.  
 
I samband med upprättandet av detaljplanen är det avgörande att 
kommunen och exploatören enas om huvuddragen och principiella 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (24) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-03 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

kostnadsfördelningen i det framtida exploateringsavtalet. En detaljplan kan 
inte antas innan ett eventuellt exploateringsavtal har godkänts av KS/KF 

 
 

SAMLAD BEDÖMNING 
Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt att lämna ett positivt 
planbesked till sökanden.  

 
Förslag till fortsatt process 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att lämna positivt 
planbesked  

• Byggnadsförvaltningen upprättar plankostnadsavtal med sökanden 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-02-19 

Förstudie planbesked för del av Selleberga 17:5 Bjuv, 2021-02-09 

Begäran om planbesked 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att:  

lämna positivt planbesked till sökanden,  

ge byggnadsnämnden i uppdrag att ingå plankostnadsavtal med sökanden. 

 

Yrkande 
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  
lämna positivt planbesked till sökanden,  
ge byggnadsnämnden i uppdrag att ingå plankostnadsavtal med sökanden. 
   
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
FoodHills AB 
Planeringschef 
Diariet 
 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (24) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-03 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2020-00461  

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för AB 
Bjuvsbostäder 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av den styrande 
majoriteten att se över vissa delar av de nuvarande ägardirektiven samt 
bolagsordningen för det kommunala aktiebolaget Bjuvsbostäder.  

Vad gäller ägardirektiven har särskild uppmärksamhet riktats åt de delar 
som handlar om målstyrning respektive bolagets roll i relation till 
kommunen. Utöver detta har ett stycke om allmänna handlingar och 
arkivering lagts till ägardirektiven och referenser till gällande regelverk har 
uppdaterats. 

Förslaget på ny bolagsordning innefattar endast förändring på en punkt, där 
det föreslås att suppleanterna i bolagets styrelse inte längre är personliga.  

Förändringar i underlagen är markerade med gult med en kommentar där 
den nuvarande lydelsen av texten framgår för att underlätta läsningen.  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-02-22 
Förslag på nya ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder, 2021-02-18 
Nuvarande ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder, 2017-04-27 
Förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2021-02-18  
Nuvarande bolagsordning för AB Bjuvsbostäder, 2019-06-19 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

anta förslag på nya ägardirektiv för AB Bjuvsbostäder samt översända 
dessa till bolaget för antagande på bolagsstämma, 

anta förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:30 - 9:45. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att ägardirektivet punkt 4.3 förtydligas med: 
”…delta vid möte med företrädare för kommunen (kommunstyrelsens 
ordförande)…”. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

anta förslag på nya ägardirektiv (rev 2021-03-03) för AB Bjuvsbostäder 
samt översända dessa till bolaget för antagande på bolagsstämma, 

anta förslag på ny bolagsordning för AB Bjuvsbostäder. 

 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 43 Dnr 2021-00104  

Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sin tjänst 
och är under uppsägningstiden arbetsbefriad. Kommunstyrelsens  
arbetsutskott har på sammanträde den 24 februari 2021 beslutat att anställa 
Josefine Wahlström som ny förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen.   

 

Under perioden, fram till ny chef tillträder den 1 april, föreslås Martin Lind 
som är enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, tjänstgöra som 
tillförordnad förvaltningschef.    

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-02-24 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta  

att Martin Lind tjänstgör som tillförordnad förvaltningschef för kultur- och  
fritidsförvaltningen under perioden 4 mars- 31 mars 2021.    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att Martin Lind tjänstgör som tillförordnad förvaltningschef för kultur- och  
fritidsförvaltningen under perioden 4 mars- 31 mars 2021.    
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Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Martin Lind 
HR-avdelningen 
Diariet 
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§ 44 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Skolorna kommer från v 9 har fjärr – distansundervisning för högstadiet. 
 
Vaccinationerna på särskilda boenden är klar. 
Hemsjukvården och hemtjänst pågår, även personal. 
 
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här: 
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ 
 
 
Samlad information om vad som gäller just nu finns på krisinformation.se: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-
coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu 
 
Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige och det 
totala antalet vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje 
vecka: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/ 

     
      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Diariet      

     
 

 

 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/
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§ 45 Dnr 2021-00115  

Yrkesresan 

Sammanfattning 

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för 
socialtjänstens medarbetare som ursprungligen togs fram för och av 
kommunerna i Göteborgsregionen. SKR har utrett möjligheten att använda 
programmet i hela landet och planerar nu för en nationell lansering med 
start 2021. Alla landets kommuner har fått erbjudande om att ansluta till 
Yrkesresan och det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet är att kommuner ska 
få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. 
Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad 
socialtjänst. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna svar på 
erbjudandet till SKR. 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-01 

  

Ärendet 

Yrkesresan ska förbättra kvaliteten i mötet mellan socialtjänsten och 
kommunernas invånare. I konceptet ingår digitalt lärande och kursdagar 
som anordnas på regional nivå. I slutet av 2020 fick alla kommuner ett 
erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och hittills har 232 tackat ja. 

Avtalsperioden sträcker sig från 2021-2027. Under den här perioden ska 
totalt fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom 
socialtjänsten. Den första yrkesresan rör medarbetare inom 
myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård och kommande 
yrkesresor planeras tillsammans med anslutna kommuner. 

Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens 

att utveckla socialtjänsten för att därmed på sikt uppnå en jämnare och 

högre kvalitet för Sveriges socialtjänst. 

Erbjudandet innebär: 

• Koncept för introduktion och kompetensutveckling för 

medarbetare i olika områden   inom socialtjänsten 
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• Kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdaterat 

innehåll från relevanta aktörer, till exempel 

Socialstyrelsen 

• Tillgång till lärplattform och kursdagar i regional regi 

Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar 

som anordnas regionalt. 

De som omfattas av Yrkesresan är i Bjuvs kommun Vård- och 

omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och 

avdelningen för arbete och tillväxt. Förvaltningarna har samstämmigt 

uttryckt att de vill delta i Yrkesresan. Kostnaderna för att delta i 

programmet fördelas lika mellan berörda nämnder.  

Kostnaden för tjänsten beslutas av SKR och baseras på antalet invånare i 

kommunen och hur många kommuner som ansluter sig. Avgiften betalas 

årsvis till Sveriges Kommuner och Regioner. Priset för tjänsten är 1,33 kr 

per kommuninvånare, förutsatt att samtliga kommuner i landet tackar ja till 

erbjudandet. Maxpriset för tjänsten blir 2,28 kr per invånare/år. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att Bjuvs kommun ska delta i SKR:s 
koncept Yrkesresan och att kostnaden ska fördelas lika mellan barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt samt 
vård- och omsorgsnämnden.  

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bjuvs kommun ska delta i SKR:s koncept Yrkesresan och att kostnaden ska 
fördelas lika mellan barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens 
utskott för arbete och tillväxt samt vård- och omsorgsnämnden.  
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 
 

 

 

 


