
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (48) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

Plats och tid Konferensrum Selleberga, onsdagen den 8 december 2021 kl 09:00-10:10 

Beslutande Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
Anders Månsson (S) 
Nils Nilsson (C) 
 
 

 

Tjänstgörande ersättare Bengt Gottschalk (SD) för Claes Osslén 
(SD) 
Liselott Ljung (S) för Ulrika Thulin (S) 
 

 

Övriga närvarande Christer Pålsson kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Niklas Ögren planeringschef, §§ 228-238 

 

Justerare Anders Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdag 2021-12-09 kl 08:00 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 228-243 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson (SD) 

 

 

 
 
Justerare  

Anders Månsson (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-12-08 

Anslaget är uppsatt  2021-12-09 – 2021-12-31  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 
 

 Susan Elmlund 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (48) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 228 Dnr 2021-00001 
Val av justerare ................................................................................................. 3 

§ 229 Dnr 2021-00004 
Godkännande av dagordning ........................................................................... 4 

§ 230 Dnr 2021-00407 
Yttrande över Regional infrastrukturplan Skåne 2022-2033 
(remissversion) ................................................................................................. 5 

§ 231 Dnr 2021-00406 
Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 ............................................ 12 

§ 232 Dnr 2021-00460 
Förslag till planbesked för Vrams Gunnarstorp 1:15 ................................... 16 

§ 233 Dnr 2021-00497 
Samverkansavtal - För upprättande av detaljplan och 
exploatering inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 ............................. 18 

§ 234 Dnr 2021-00498 
Markanvisningsavtal med RE Equity Fund för del av Bjuvstorp 
5:25 m. fl. ......................................................................................................... 20 

§ 235 Dnr 2021-00500 
Planuppdrag för del av Bjuvstorp 5:25 m. fl. ................................................. 23 

§ 236 Dnr 2021-00503 
Samverkansavtal - För utveckling av Skromberga 12:1 i Ekeby .................. 26 

§ 237 Dnr 2021-00504 
Markanvisningsavtal för Valleberga 4:83 i Ekeby ......................................... 29 

§ 238 Dnr 2021-00505 
Planuppdrag för Valleberga 4:83 i Ekeby ...................................................... 31 

§ 239 Dnr 2021-00507 
Förslag till kommunstyrelsens internbudget 2022 (exkl utskottet 
för arbete och tillväxt) ..................................................................................... 34 

§ 240 Dnr 2021-00506 
Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte 
2022 .................................................................................................................. 38 

§ 241 Dnr 2021-00484 
Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 2022-2023 ............... 40 

§ 242 Dnr 2021-00346 
Förslag till Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun ............... 42 

§ 243 Dnr 2021-00515 
Remiss av förslag på revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden efter flytt av bostadsanpassningsbidrag till 
byggnadsnämnden ......................................................................................... 47 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (48) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 228 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anders Månsson (S) till 
att justera dagens protokoll.    
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§ 229 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende 13: Svar på revisionens granskning av 
investeringsprocessen, utgår.     
 
Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-12-01. Ordförande föreslår 
som nytt ärende 16: Remiss av förslag på revidering av reglemente för vård- 
och omsorgsnämnden efter flytt av bostadsanpassningsbidrag till 
byggnadsnämnden. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med 
ordförandens förslag på tillägg. 
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§ 230 Dnr 2021-00407  

Yttrande över Regional infrastrukturplan Skåne 2022-
2033 (remissversion) 

Sammanfattning 

Region Skåne har tagit fram ett förslag på Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne för perioden 2022-2033 (RTI-plan). 
Förslaget har sänts ut på remiss och Bjuvs kommun ges möjlighet att yttra 
sig över planen mellan den 23 september 2021 och den 9 januari 2022. 
Bjuvs kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma 
ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar 
för infrastruktur och kollektivtrafik. 

I tjänsteskrivelsens bilaga redovisas därför en objektspecifik jämförelse 
mellan förslaget till RTI-plan och Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-11-26 
Regional infrastrukturplan Skåne 2022–2033, remissversion 2021-09-23  
Bilaga, objektspecifik jämförelse mellan förslaget till RTI-plan och Familjen 
Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, Familjen 
Helsingborg  
 

Ärendet 

Region Skåne har tagit fram ett förslag på Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne för perioden 2022-2033 (RTI-plan). 
Förslaget har sänts ut på remiss och Bjuvs kommun ges möjlighet att yttra 
sig över planen mellan den 23 september 2021 och den 9 januari 2022. 
Bjuvs kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma 
ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar 
för infrastruktur och kollektivtrafik. 

I tjänsteskrivelsens bilaga redovisas därför en objektspecifik jämförelse 
mellan förslaget till RTI-plan och Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
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Bakgrund  

Regeringen har gett Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional 
transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet i Skåne för 
perioden 2022-2033. Den regionala tranportinfrastrukturplanen ska visa 
Skånes samlade infrastrukturåtgärder inom planperioden samt hur de bidrar 
till att uppfylla de transportpolitiska målen och klimatmålen. Den regionala 
transportinfrastrukturplanen utgår från en preliminär ram om 5 050 miljoner 
kronor. Den slutgiltiga ekonomiska ramen kommer att fastställas sommaren 
2022 när regeringen tar beslut om den nationella planen. Remissversionen 
av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 presenteras 
digitalt på regionens hemsida.  

Planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra 
intressenter. Planen visar, tillsammans med regeringens Nationella 
transportplan, vilka investeringar som ska göras i Skåne under kommande 
tolvårsperiod. Planen innehåller också medfinansiering till kommunernas 
insatser för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö. 

Remissperioden gäller från 2021-09-23 till 2022-01-09 och planen fastställs 
av Regionfullmäktige under vår/sommar 2022.  

Trafikverket kommer i november 2021 att remittera den nationella 
transportplanen. Det är först då som en mer heltäckande bild av 
prioriteringar och utmaningar på infrastrukturområdet kan fås.  

 

Kommentarer  

Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och önskar ett fortsatt gott 
samarbete i de regionala frågorna som berör kommunen.  

Bjuvs kommun samverkar i nätverket för Familjen Helsingborg. Ett 
gemensamt yttrande är framtaget och Bjuvs kommun delar synpunkterna 
som framförs i yttrandet. Familjen Helsingborgs yttrande redogörs för 
nedan.  

 
Familjen Helsingborgs övergripande synpunkter på RTI-planens 
innehåll och prioriteringar 

(I tjänsteskrivelsens bilaga redovisas en objektsspecifik jämförelse mellan 
förslaget på RTI-plan och Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik.) 

Kort sammanfattning:  

• Beskrivningar, mål, utmaningar etc. utgår från hela det skånska 
transportsystemet, men kopplas enbart mot regionala satsningar 
förutom de nationella objekt som avser samfinansieras. Detta bör 
utvecklas. 

• Även äldre genomförda åtgärdsvalsstudier bör redovisas, annars 
ges inte en heltäckande bild av bristerna (exempelvis väg 109 
Ekeby-Kågeröd).  
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• Fördelningen mellan de olika områdena är en bra avvägning, även 
om den totala ramen behöver ökas för att respektive område ska 
kunna uppnå önskade effekter. 

• Fördyringar är ett problem. Inga namngivna större objekt i 
nordvästra Skåne. Väg 109 Ekeby-Kågeröd samt väg 21 Klippan-
Hyllstofta bör vara prioriterade i RTI-planen.  

• Förutom de redovisade bristerna som ska utredas (108, 17) måste 
även Skånebanans brister i förhållande till tågstrategin utredas.  

 

Familjen Helsingborg anser att arbetet med infrastrukturtransporter är nära 
sammankopplat med arbetet mot en hållbar samhällsutveckling, inklusive 
kollektivtrafik och tillgängligheten för näringsliv och arbetsmarknad. Alla 
resor är viktiga, oavsett om de sker i staden eller på landsbygden och 
oavsett vilket trafikslag som används. En övergripande helhetssyn är 
nödvändig, utifrån ett hela resan-perspektiv. Syftet är att skapa en god 
livsmiljö för alla och i hela Skåne. I ”Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik” görs en delregional konkretisering av hur de 
övergripande målen för transportinfrastruktursystemet i Skåne ska kunna 
nås. 

Det står i materialet att RTI-planen ska visa den samlade bilden av skånsk 
infrastruktur - men det gör den inte. Planen redovisar kopplingen till 
övergripande strategier och angränsande planer samt hur dessa 
tillsammans samverkar. Även beskrivningen av transportsystemet i Skåne 
uppskattas samt avsnittet om framtidens utmaningar. Dock framgår inte 
riktigt hur dessa perspektiv tagits till vara i framtagandet av planen då 
planen endast till viss del möter framtidens utmaningar. Vi saknar hur 
regionen förhåller sig till Skånebilden, höghastighetsbana och andra 
åtgärder och problembilder som hanteras av den nationella nivån/planen. Vi 
förutsätter att detta hanteras mer samlat efter det att Trafikverkets remitterat 
den nationella planen och att man håller sig till redan gjorda 
överenskommelser.  

Strukturplanen för familjen Helsingborg har som utgångspunkt att utveckla 
kollektivtrafiknära bebyggelse och verksamheter - en princip som funnit 
länge och som också kopplar till Regionplanens ambitioner. Detta har bland 
annat konkretiseras i Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik, där en övergripande målsättning är att binda samman 
huvudtätorterna i delregionen och i vårt omland. Vi ser att förslaget på RTI-
plan i stort stärker detta, men efterlyser en tydligare viljeinriktning. Flera 
satsningar i denna riktning saknas också, bland annat en strukturbildande 
sammanhållen linje med Skåneexpressen mellan Helsingborg-Markaryd 
(inte enbart till Örkelljunga), vilka redovisas mer i detalj i tjänsteskrivelsens 
bilaga.  

Fördelningen mellan de olika områdena, enligt nedan, är en bra avvägning, 
även om den totala ramen behöver ökas för att respektive område ska 
kunna uppnå önskade effekter. 
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Vi är positiva till RTI-planens andel till samfinansiering av den nationella 
planen för satsningar av regional betydelse och att detta inriktar sig på 
främst järnvägsnätet. Utväxlingen av ramen för samfinansiering har tidigare 
varit hög och torde så förbli och åtgärder prioriteras som kanske inte annars 
hade prioriterats. Vi är positiva järnvägssatsningarna på Västkustbanan i 
synnerhet, men även Skånebanan och Ystadbanan. Genom att avsätta 300 
miljoner från RTI-planen till samfinansiering av Västkustbanan Maria-
Helsingborg C visar Region Skåne att objektet är högt prioriterat och att 
Region Skåne tar en aktiv roll i processen i att ta fram bra genomförbara 
lösningar tillsammans med Helsingborgs stad och Trafikverket.  
 
Satsningarna på Skånebanan (Hässleholm-Kristianstad) och Ystadbanan 
bygger på att dessa pekas ut i nationell plan (likt Västkustbanan som redan 
är utpekad). Om dessa objekt inte finns med i Trafikverkets förslag till 
nationell plan är det bra om det finns en beredskap för hur delar av de 
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avsatta medlen för dessa satsningar kan prioriteras om till andra angelägna 
objekt. Vi ser gärna att medlen reserveras för trimning och utveckling av 
järnvägsinfrastruktur kring Ramlösa station samt ytterligare satsningar på 
Skånebanan delen Helsingborg-Åstorp-Hässleholm. Dessa åtgärder måste 
tas med som brister i kommande planering och redovisas i RTI-planen, då 
dagens planer infrastrukturmässigt inte överensstämmer med exempelvis 
Region Skånes Tågstrategi avseende kapacitetsbehov. I annat fall kommer 
inte brister och åtgärdsförslag att hinna utredas i tid för ett genomförande.  

 

Redovisningen av åtgärdsvalsstudier genomförda 2018-2022 ger inte en 
heltäckande bild. Fler åtgärdsvalsstudier som genomfördes under perioden 
2014-2018 har ännu inte har lett till genomförande. Även dessa borde 
redovisas och ligga till grund för prioriteringar, exempelvis ÅVS:en för väg 
109 Ekeby-Kågeröd som tillsammans med objektet på väg 21 Klippan-
Hyllstofta prioriteras av Familjen Helsingborg. (ÅVS:en för väg 
21/Skånebanan genom Perstorp saknas också, men bedöms genomföras 
under 2022.)  

De utpekade och namngivna regionala satsningarna i planen (vilka ska vara 
kostnadsbedömda till över 50 mkr) överensstämmer i stort med föregående 
planförslag för åren 2018-2029. Det är en olycklig och oroande utveckling 
att fördyringar i plan efter plan ”äter upp” det nya utrymme som vart fjärde år 
tilldelas Region Skåne att prioritera. Det innebär att nordvästra Skåne 
återigen saknar regionala objekt över 50 miljoner. Vi anser att projekten väg 
109 Ekeby-Kågeröd samt väg 21 Klippan-Hyllstofta ska tas med i RTI-
planen. Dessa är redan utredda och bör prioriteras upp, speciellt i en 
situation där andra namngivna objekt ännu inte har färdigställda ÅVS:er, 
vilket borde vara ett kriterium för att kunna prövas i planen. Vi hänvisar till 
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
avseende de satsningar, brister och utredningar som Familjen Helsingborg 
driver (se även bilaga). Positivt är dock att väg 21 Klippan-Hyllstofta tydligt 
pekas ut som det objekt som är näst i tur att genomföras, om särskilda 
medel för trafiksäkerhet genom den nationella planen tillförs Skåne.  

De ekonomiska ramarna för statliga bidrag/medfinansiering av kommunal 
infrastruktur är i stort sett i samma storleksordning som i föregående plan. 
Men med tanke på fördyringar och indexuppräkning är intrycket att dessa 
ramar minskat något. Statlig medfinansiering har stor betydelse för många 
kommuner med många projekt på gång att genomföras. Det är därför 
positivt att beloppsgränsen för utpekade objekt höjts till 50 mkr (från tidigare 
25 mkr), vilket ger en större flexibilitet och ett förhoppningsvis snabbare 
genomförande av åtgärder.   

Finansieringsmodellen för cykelvägar längs statligt vägnät har justerats från 
föregående plan vilket innebär att färre objekt kan genomföras, men de 
föreslås istället finansieras med 100% av planens medel och inte som 
tidigare med 50% från kommunal medfinansiering (gäller de objekt där avtal 
inte redan skrivits). Vi ser positivt på den nya ansatsen med full finansiering 
från planen, men hade gärna sett en större pott vilket skapat utrymme för 
fler objekt.  
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I RTI-planen tas driftsbidrag till flygplatser upp. Enbart Kristianstad 
Österlens Airport får bidrag. Sedan 2020 ägs Ängelholm-Helsingborg Airport 
av sju kommuner i nordvästra Skåne. Flygplatsen har drabbats hårt av 
pandemin. Resandet är nu under 200 000 resor per år (innan över 400 000). 
Detta gör att vi anser att flygplatsen nu är berättigad driftsbidrag och det 
oavsett hur resandeutvecklingen blir i framtiden. Ängelholm-Helsingborg 
Airport är viktigt för regionen, dess tillväxt och utveckling.   

Sträckan Helsingborg-Malmö längs väg E6 är ett strategiskt läge för lager- 
och logistikverksamhet. Under de senaste tio åren har många utökningar 
och nyetableringar tillkommit. Ökad e-handel och en ökande globalisering 
kommer sannolikt förstärka denna trend. RTI-planens satsning på ITS-
åtgärder (intelligenta transportsystem) längs väg E6 för ökad trafiksäkerhet 
och kapacitet är därför viktig. Det är också viktigt att Region Skåne 
tillsammans med Trafikverket fortsätter att utreda och stärka 
framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 i enlighet med 
fyrstegsprincipen.  

Endast 2 miljoner till steg 1 och 2 åtgärder fördelat på 12 år är inte 
tillräckligt. Här bör Region Skåne och Trafikverket verka för att få ett ökat 
uppdrag att arbeta med påverkansarbete för ett mer hållbart resande vilket 
borde ligga till grund för en större pott för detta fördelat över planperioden. 
Ska vi få den överflyttning till hållbart resande som krävs för att nå målen är 
det av största vikt att Region Skåne och staten genom Trafikverket tar ett 
större ansvar och arbetar tillsammans med kommunerna för att säkerställa 
ett mer hållbart resande i framtiden.  

Beskrivningen av planens effekter är ärlig och transparent, men visar tydligt 
att planen inte ger de effekter som eftersträvas för att nå uppsatta mål på 
nationell och regional nivå. Planen bidrar på ett bra sätt till funktionsmålet 
och hänsynsmålet, men viss tveksamhet kvarstår kring planens effekter på 
klimat och miljö samt uppsatta mål om framtida färdmedelsfördelning. 
Familjen Helsingborg stödjer annars ambitionen att utveckla regionens 
infrastruktur med fokus på hållbara resor. Det är tydligt att planen endast till 
viss del kan bidra till att uppnå målen och att det krävs andra incitament, 
styrning och satsningar utanför planens omfattning.  

 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att dels anta föreliggande yttrande som sitt eget, dels ställa sig 
bakom det gemensamma yttrandet från Familjen Helsingborg samt 
översända detta till Region Skåne. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dels anta föreliggande yttrande 
som sitt eget, dels ställa sig bakom det gemensamma yttrandet från 
Familjen Helsingborg samt översända detta till Region Skåne. 

   
 
 
 

Beslutet skickas till: 
Region Skåne, infrastruktur@skane.se (Ange diarienummer: 2021- 
POL000307) 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 

 

 

 

mailto:infrastruktur@skane.se
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§ 231 Dnr 2021-00406  

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 

Sammanfattning 

Region Skåne genomför granskningsperiod för Regionplan för Skåne 2022–
2040 mellan den 23 september och den 31 december 2021. Till följd av ett 
nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900) inledde Region Skåne 
under 2019 arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen 
har ett långsiktigt regionalt perspektiv och ska sammanfatta hela Skånes 
samlade vilja och förutsättningar för utveckling av de fysiska strukturerna. 
Bjuvs kommun har erhållit granskningshandlingen och har sedan tidigare, i 
april 2021, besvarat region Skånes remiss avseende Regionsplan för 
Skånes samrådsskede. 

Bjuvs kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma 
ställningstaganden. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-11-25 
Regionplan för Skåne 2022–2040, Granskningshandling  
Bilaga Yttrande kring Regionplan för Skåne, Familjen Helsingborg 
  

Ärendet 

Region Skåne genomför granskningsperiod för Regionplan för Skåne 2022–
2040 mellan den 23 september och den 31 december 2021. Till följd av ett 
nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900) inledde Region Skåne 
under 2019 arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen 
har ett långsiktigt regionalt perspektiv och ska sammanfatta hela Skånes 
samlade vilja och förutsättningar för utveckling av de fysiska strukturerna. 
Bjuvs kommun har erhållit granskningshandlingen och har sedan tidigare, i 
april 2021, besvarat region Skånes remiss avseende Regionsplan för 
Skånes samrådsskede. 

I samrådsredogörelsen finns en sammanfattning av vilka synpunkter som 
Bjuvs kommun lämnande, med ett bemötande från Region Skåne över vilka 
synpunkter som blivit hörda och vilken ställning Region Skåne har tagit till 
dessa.  
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Granskningshandlingen är ett reviderat förslag av samrådshandlingen och 
som nu skickats ut till olika berörda aktörer. Region Skåne efterfrågar, av 
Bjuvs kommun, att det genom förevarande yttrande särskilt ska framgå: 

”huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det 
behov och syfte som planen avser:  

• Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de 
mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till 
att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.  

• Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.”  

(Text från missiv till granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040) 

 

Granskningshandlingen Regionplan för Skåne 2022–2040 kan även nås på 
regionens hemsida. 

 

Kommentarer  

Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och önskar ett fortsatt gott 
samarbete i de regionala frågorna som berör kommunen.  

Bjuvs kommun samverkar i nätverket för Familjen Helsingborg. Ett 
gemensamt yttrande är framtaget och Bjuvs kommun delar synpunkterna 
som framförs i yttrandet. Familjen Helsingborgs biläggs detta yttrande. 

Kommunen har kommentarer avseende den strukturkarta som ingår i 
granskningshandlingen. I strukturkartan redovisas de två tätorterna Bjuv och 
Billesholm som en och samma ort. Enligt SCB:s tätortsindelning är de två 
tätorterna Bjuv och Billesholm en och samma tätort. Bjuvs kommun anser 
att det är två separata tätorter. Från och med den 13 december 2021, i och 
med trafikstart på Söderåsbanan, kommer Billesholm ha en station med 
pågatågstrafik. Bjuv har sedan tidigare en pågatågsstation utmed 
Skånebanan. Kommunen anser att remitterat material ska revideras med 
utgångspunkt i att Bjuv och Billesholm är två separata tätorter.   
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Figur 1 ovan, ett skärmutklipp av remitterat material, visar strukturkartan 
som ingår i Regionplan för Skåne 2022-2040 (Regionplan för Skåne 2022-
2040).   

 
 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att dels anta föreliggande yttrande som sitt eget, dels att ställa sig 
bakom det gemensamma yttrandet från Familjen Helsingborg samt 
översända detta till Region Skåne. 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dels anta föreliggande yttrande 
som sitt eget, dels att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet från 
Familjen Helsingborg samt översända detta till Region Skåne. 

 

 

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
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Beslutet skickas till: 
Region Skåne, region@skane.se (Ange diarienummer: 2019-RU000065) 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 

 
 
 

 

 

 

mailto:region@skane.se
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§ 232 Dnr 2021-00460  

Förslag till planbesked för Vrams Gunnarstorp 1:15 

Sammanfattning 

Ägaren till Vrams Gunnarstorp 1:15, Catena Projekt AB, har inkommit med 
en begäran om planbesked för fastigheten. Sökande önskar besked om 
kommunen är beredd att genom detaljplan pröva om det är lämpligt att 
använda marken för lager och logistikverksamhet.  

Enligt ansökan tänker man sig en exploateringsgrad på cirka 42 procent av 
fastigheten vilket motsvarar cirka 24 hektar byggnader. Antalet anställda vid 
full utbyggnad uppskattas enligt ansökan till 85 per 10 000 m2 vilket skulle 
innebära drygt 2000 anställda.  

Vrams Gunnarstorp 1:15 är inte detaljplanelagd sedan tidigare men ligger i 
direkt anslutning till Åstorps kommungräns och är utpekat som planerat 
verksamhetsområde i översiktsplanen.  

 

Platsen har goda kopplingar till E4:an via befintligt verksamhetsområde i 
Åstorp, via vilket all transportförsörjning ska ske. Fastigheten utgör också en 
naturlig fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och bedöms 
därför som lämpligt att planlägga för lager och logistikverksamhet. 

 

I förstudien redovisas förslag till fortsatt process samt en redovisning av 
frågor som måste belysas inför framtagande av kommunens Start-PM med 
efterföljande beställning av planuppdrag   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-11-25 
Ansökan om planbesked för Vrams Gunnarstorp 1:15, 2021-10-28 
Förstudie Begäran om planbesked för Vrams Gunnarstorp 1:15, 2021-11-25  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  
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lämna positivt planbesked till sökanden, samt 

uppdra åt förvaltningen att upprätta Start PM.    

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

lämna positivt planbesked till sökanden, samt 

uppdra åt förvaltningen att upprätta Start PM.    

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 233 Dnr 2021-00497  

Samverkansavtal - För upprättande av detaljplan och 
exploatering inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 

 

Sammanfattning 

Catena har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten Vrams 
Gunnarstorp 1:15. Fastighetsägaren vill att området planläggs för 
verksamheter. För att kunna möjliggöra en utbyggnad krävs det att området 
ansluts till Åstorps infrastruktur (väg och VA-nät) då det inte skulle bli 
ekonomiskt försvarbart att ansluta till Bjuvs kommun. Eftersom fastigheten 
ligger i Bjuvs kommun är det Bjuv som har planmonopol. För att kunna ge 
positivt planbesked till fastighetsägaren krävs det att ett samverkansavtal 
med Åstorps kommun tecknas för att fastställa ansvarsområden och 
kostnadsfördelning i projektet.   

 

Projektets genomförande kräver att Catena tar på sig ansvaret för samtliga 
kostnader som föranleds av deras exploatering. Detta kan bland annat 
innefatta utbyggnad av VA-nätet och trafiksäkerhetsåtgärder på 
Malmövägen. Catena ska även bekosta samtliga utredningar och 
kommunernas arbetstid för bland annat granskning som läggs i projektet. 
Samverkansavtalet kommer längre fram att kompletteras med ett 
plankostnadsavtal samt ett exploateringsavtal när det är tydligare vilka 
kostnader som kommer att uppkomma i projektet.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-11-25 
Samverkansavtal  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  

Godkänna Samverkansavtal - För upprättande av detaljplan och 
exploatering inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 och ge 
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kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna Samverkansavtal - För upprättande av detaljplan och 
exploatering inom fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 och ge 
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 234 Dnr 2021-00498  

Markanvisningsavtal med RE Equity Fund för del av 
Bjuvstorp 5:25 m. fl. 

Sammanfattning 

Bjuvstorp 5:25 m.fl är ett grönområde intill friluftsbadet i centrala Bjuv. På 
platsen har det tidigare legat tennisbanor som nu rivits. Planområdet 
kommer även innehålla parkeringen vid friluftsbadet. En förstudie har gjorts 
för att utreda förutsättningarna för att planlägga området för ny 
bostadsbebyggelse. Det bedöms möjligt att bebygga området med bostäder 
och ändå behålla del av området för park. 

Byggnation 
På platsen beräknas det uppföras 50-100 lägenheter i ca 3-4 våningar. Ett 
förslag till markanvisningsavtal har tagits fram med RE Equity Fund som är 
intresserad av att bygga en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter. 
RE Equity Fund är ett företag med mångårig erfarenhet från fondförvaltning, 
finansiering, fastighetsutveckling samt förvaltning. Bolaget har ett fokus på 
utveckling och ägande av bostäder och samhällsfastigheter i hela Sverige 
 

 
 
Illustration från RE equity fund. Förslaget innehåller ca 4100 kvm 
bruttoarea. Markanvisningsförslaget innehåller även ett parkeringshus på 
dagens befintliga parkering. Parkeringshuset behöver vara antingen 17 eller 
34 meter brett och 2-3 våningar högt. Parkeringshuset kan även innehålla 
någon form av lokal eller sportanläggning.  
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Ekonomi 

Kommunen och bolaget har kommit överens om en köpeskilling på 1850 kr 
per kvadratmeter ljus bruttoarea (BTA) för bostäderna. Detta kommer 
innebära en total köpeskilling på ca 7,6 mkr för hela området. Den slutliga 
köpeskillingen kommer att beräknas efter antal kvm BTA i beviljat bygglov. 

Bjuvs kommun kommer att bekosta utredningar och framtagandet av 
detaljplanen, dessa kostnader bedöms täckas av köpeskillingen. 

 
Aktuell tomt markerad 
    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-11-25 
Markanvisningsavtal för del av Bjuvstorp 5:25 m.fl 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Godkänna markanvisningsavtalet med RE Equity Fund (org nr. 559165-

5021) för del av Bjuvstorp 5:25 m.fl och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet.  
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Yrkande 

Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på 
förvaltningens förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och avfallsyrkanden, 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

Godkänna markanvisningsavtalet med RE Equity Fund (org nr. 559165-

5021) för del av Bjuvstorp 5:25 m.fl och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet.  

   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 235 Dnr 2021-00500  

Planuppdrag för del av Bjuvstorp 5:25 m. fl. 

Sammanfattning 

Bjuvstorp 5:25 m.fl är ett grönområde intill friluftsbadet i centrala Bjuv. På 
platsen har det tidigare legat tennisbanor som nu rivits. Planområdet 
kommer även innehålla parkeringen vid friluftsbadet. En förstudie har gjorts 
för att utreda förutsättningarna för att planlägga området för ny 
bostadsbebyggelse. Det bedöms möjligt att bebygga området med bostäder 
och ändå behålla del av området för park. 

Byggnation 
 
På platsen beräknas det uppföras 50-100 lägenheter i ca 3-4 våningar. En 
markanvisning diskuteras för närvarande med en aktör som är intresserad 
av att bygga en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter.    
 

 
 
Illustration från Re-equity fund. Förslaget innehåller ca 4100 kvm bruttoarea.  
Markanvisningsförslaget innehåller även ett parkeringshus på dagens 
befintliga parkering. Parkeringshuset behöver vara antingen 17 eller 34 
meter brett och 2-3 våningar högt. Parkeringshuset kan även innehålla 
någon form av lokal eller sportanläggning.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (48) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Framtagandet av planhandlingar 

Planeringsavdelningen föreslås avropa en plankonsult för framtagandet av 
planhandlingar. Byggnadsförvaltningen granskar planhandlingarna och 
bereder dem för beslut i byggnadsnämnden. Genom en extern upprättare 
av planhandlingar tas mindre resurser från kommunens pågående 
planärenden samt ger möjlighet att hantera ärendet snabbare. 
Planeringsavdelningen kommer i samråd med byggnadsförvaltningen att ta 
fram ett start PM för att redovisa kommunens interna resurser i projektet.  

 

Preliminärt planområde markerat. 

 

Ekonomi 

Köpeskillingen för fastigheten bedöms täcka kostnader för nödvändiga 
utredningar och detaljplan.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-11-25 
Förstudie del av Bjuvstorp 5:25 m.fl 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att:  

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av 

Bjuvstorp 5:25 m.fl. 

Yrkande 

Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på 
förvaltningens förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och avfallsyrkanden, 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av 
Bjuvstorp 5:25 m.fl. 
   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 236 Dnr 2021-00503  

Samverkansavtal - För utveckling av Skromberga 12:1 i 
Ekeby 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren av Skromberga 12:1 avser att lämna in ett bygglov för en 
ny industri- och lagerbyggnad inne på befintligt fabriksområde på 
fastigheten Skromberga 12:1. På fastigheten ligger även ett område kallats 
Askebunken, som delvis av allmänheten används som naturområde. 
Fastighetsägaren planerar även att utveckla ett nytt bostadsområde på 
fastigheten.   

Det befintliga fabriksområdet är inte detaljplanelagt och kommunen har rätt 
att både neka och bevilja bygglovet för en ny lager-/logistikbyggnad. Syftet 
med samverkansavtalet är därför att komma överens om huvuddragen för 
en framtida utveckling av fastigheten för att säkerställa genomförandet.  

Överenskommelsen grundar sig på att fastighetsägaren ska inkomma med 
en ansökan om planbesked för både fabriksområdet och bostadsområdet. 
Fastighetsägaren tar på sig ansvaret att bekosta de åtgärder som är 
nödvändiga för detaljplanernas genomförande och kommer längre fram att 
ingå ett exploateringsavtal med kommunen om ansvars- och 
kostnadsfördelning för detta. Avtalet reglerar även att kommunen och 
fastighetsägaren tillsammans ska verka för att skapa lokala 
upplevelsevärden på Askebunken.   
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Aktuella områden. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-11-23 
Samverkansavtal 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att:  

Godkänna Samverkansavtal - För utveckling av Skromberga 12:1 med 

Ekeby Park AB (org.nr 559180-0734) och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna avtalet. 

 

Yrkande 

Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och 
avslagsyrkanden, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna Samverkansavtal - För utveckling av Skromberga 12:1 med 

Ekeby Park AB (org.nr 559180-0734) och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna avtalet. 

   
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 237 Dnr 2021-00504  

Markanvisningsavtal för Valleberga 4:83 i Ekeby 

Sammanfattning 

Lokalerna för Valleberga förskola är idag utdömda och verksamheten på 
fastigheten har lagts ner. Planeringsavdelningen har utrett om marken kan 
avyttras för att kunna bygga bostäder på området. Planeringsavdelningens 
initiala bedömning är att området lämpar sig väl för att bebyggas med nya 
bostäder. Området är idag planlagt för allmänna ändamål och en ny 
detaljplan behöver därför tas fram för att tillåta bostadsbebyggelse på 
platsen.  
 
Planeringsavdelningen har en pågående diskussion med Byggnads AB 
Gösta Bengtssons som har skickat in ett förslag på ca 35 lägenheter i 
småskalig bebyggelse i 1-2 våningar. Lägenheterna kommer att upplåtas 
som hyresrätt vilket kompletterar den villabebyggelse som det nya kvarteret 
omringas av.  
 
En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och 
byggherren som innebär att byggherren har ensamrätt att förhandla med 
kommunen om en framtida marköverlåtelse. Syftet med markanvisningen är 
att marken ska överlåtas till byggherren efter att en detaljplan för 
bostadsbebyggelse har antagits.  
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Ekonomi 

Köpeskillingen för fastigheten beräknas till ca 3 600 000 kr vilket bedöms 
täcka kostnader för detaljplan och rivning av befintlig byggnad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-11-23 
Markanvisningsavtal för Valleberga 4:83 
Anbud från Byggnads AB Gösta Bengtsson 
  

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att:  

Godkänna markanvisningsavtalet med Byggnads AB Gösta Bengtsson (org 

nr. 556108-1869) för Valleberga 4:83 och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), Liselott Ljung 
(S) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna markanvisningsavtalet med Byggnads AB Gösta Bengtsson (org 

nr. 556108-1869) för Valleberga 4:83 och ge kommunstyrelsens ordförande 

eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet. 

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 238 Dnr 2021-00505  

Planuppdrag för Valleberga 4:83 i Ekeby 

Sammanfattning 

Lokalerna för Valleberga förskola är idag utdömda och verksamheten på 
fastigheten har lagts ner. Planeringsavdelningen har utrett om marken kan 
avyttras för att kunna bygga bostäder på området. Planeringsavdelningens 
initiala bedömning är att området lämpar sig väl för att bebyggas med nya 
bostäder. Området är idag planlagt för allmänna ändamål och en ny 
detaljplan behöver därför tas fram för att tillåta bostadsbebyggelse på 
platsen.  
 
Planeringsavdelningen har en pågående diskussion med en byggherre om 
att bygga 35 lägenheter i småskaliga bostäder på platsen. Inför en 
överlåtelse av marken behöver befintlig byggnad rivas. 

 
Illustration över möjlig bebyggelse 
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Planområdet markerat 
 
Ekonomi 

Köpeskillingen för fastigheten bedöms täcka kostnader för utredningar, 
detaljplan och rivning av befintlig byggnad.  

Framtagandet av planhandlingar 

Planeringsavdelningen föreslås avropa en plankonsult för framtagandet av 
planhandlingar. Byggnadsförvaltningen granskar planhandlingarna och 
bereder dem för beslut i byggnadsnämnden. Genom en extern upprättare 
av planhandlingar tas mindre resurser från kommunens pågående 
planärenden samt ger möjlighet att hantera ärendet snabbare.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-11-24 
Förstudie Valleberga 4:83 i Ekeby 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att:  

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten 

Valleberga 4:83 i Ekeby. 
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Yrkande 

Anders Månsson (S), Jörgen Johnsson (M), Bengt Gottschalk (SD), Nils 
Nilsson (C) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  
 
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten 
Valleberga 4:83 i Ekeby. 
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 239 Dnr 2021-00507  

Förslag till kommunstyrelsens internbudget 2022 (exkl 
utskottet för arbete och tillväxt) 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 147, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder besluta om mål och budget senast den 31 december 
2021. 

I dokumentet ”Internbudget 2021 - Kommunstyrelse” presenteras 
förvaltningens förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter, 
exklusive utskottet för arbete och tillväxt.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-11-29 
Internbudget 2021, Kommunstyrelse exkl KUAT, 2021-11-29  

  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 147, ska kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder besluta om mål och budget senast den 31 december 
2021. 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 
Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär plan för verksamhet och ekonomi. Nämndernas 
preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till 
Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs kommun. 

I dokumentet ”Internbudget 2021, Kommunstyrelse” presenteras 
förvaltningens förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter, 
exklusive utskottet för arbete och tillväxt.  
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Budget 2022 med plan för 2023–2024 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen och 
arbetsutskott -2 958 -3 452 -3 369 -3 436 -3 498 

Kommunledningen -50 018 -50 942 -65 411 -65 107 -63 227 

Räddningstjänst -9 179 -9 256 -9 274 -9 459 -9 630 

NETTOKOSTNAD -62 156 -63 650 -78 054 -78 003 -76 355 

 

Enligt ram görs en uppräkning av kostnader avseende varor och tjänster 
med 1,0 procent, löneökningar 2,2 procent samt interna poster så som hyra 
och städ med 1 procent. Budgeterade kostnader för avskrivningar och ränta 
bygger på prognos för investeringar.  

Kommunstyrelsens internbudget har ökat med 14,4 mnkr jämfört med 
föregående år. Särskilda satsningar under nästa år inkluderar finansiering 
av digitaliseringsstrategen, som tidigare varit finansierad av externa medel, 
och rekrytering av en lokalstrateg. Kommunens trygghetsvärdar har flyttats 
till kommunstyrelsen med ökade anslag som resultat. Den största delen av 
internbudgetens tillväxt utgörs dock av ett anslag på drygt 10 mnkr till 
kommunstyrelsens förfogande. 

I förvaltningens förslag till internbudget presenteras även mål för 
verksamheten. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål och, i 
förlängningen, från kommunens Vision 2030. Som komplement till dessa 
mål har den styrande majoriteten formulerat sina avsikter och prioriteringar 
för nästa år i ett antal specifika att-satser, vilka framgår nedan. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

• att godkänna ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse” (exklusive 
utskottet för arbete och tillväxt), 

• att påbörja certifiering av kommunen mot ISO 14001 och ISO 9001 
kvartal 1, 2022, 

• att upprätta och arbeta utifrån dokumenterade processer, 

• att uppdra åt förvaltningen att verka för att göra näringslivet till en 
naturlig del i skolan, 
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• att verka för att företagandet ska vara en viktig del av samhällets 
utveckling, 

• att sträva mot att göra Bjuv till en framstående kommun vad gäller 
service, tillgänglighet och bemötande, 

• att främja ett aktivt näringsliv i kommunen som bidrar med 
arbetstillfällen, 

• att aktivt samarbeta med utomstående aktörer, 

• att sträva efter att nå topp 25 i ranking av företagsklimat, 

• att aktivt arbeta för att förebygga ungdomsarbetslösheten. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) tilläggsyrkar följande att-satser: 

• att införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är 
aktuella. 

• att marknadsföra kommunen för besöksnäring och turism. 

• att aktivt marknadsföra de fantastiska omgivningarna i kommunen 
och de verksamheter inom besöksnäringen som bedrivs av 
entreprenörer. 

• att kommunen ska vara aktiv i samarbete med Leaderprojekt för att 
hitta nya vägar och möjligheter kring de kulturella värdena i 
kommunen. 

 

Deltar inte i beslutet 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) meddelar att de 
inte deltar i beslutet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

• att godkänna ”Internbudget 2022, Kommunstyrelse” (exklusive 
utskottet för arbete och tillväxt), 

• att påbörja certifiering av kommunen mot ISO 14001 och ISO 9001 
kvartal 1, 2022, 

• att upprätta och arbeta utifrån dokumenterade processer, 

• att uppdra åt förvaltningen att verka för att göra näringslivet till en 
naturlig del i skolan, 
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• att verka för att företagandet ska vara en viktig del av samhällets 
utveckling, 

• att sträva mot att göra Bjuv till en framstående kommun vad gäller 
service, tillgänglighet och bemötande, 

• att främja ett aktivt näringsliv i kommunen som bidrar med 
arbetstillfällen, 

• att aktivt samarbeta med utomstående aktörer, 

• att sträva efter att nå topp 25 i ranking av företagsklimat, 

• att aktivt arbeta för att förebygga ungdomsarbetslösheten. 

 

• att införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är 
aktuella. 

• att marknadsföra kommunen för besöksnäring och turism. 

• att aktivt marknadsföra de fantastiska omgivningarna i kommunen 
och de verksamheter inom besöksnäringen som bedrivs av 
entreprenörer. 

• att kommunen ska vara aktiv i samarbete med Leaderprojekt för att 
hitta nya vägar och möjligheter kring de kulturella värdena i 
kommunen. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 240 Dnr 2021-00506  

Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma 
medborgarlöfte 2022 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun och lokalpolisområde Klippan har tagit fram ett förslag till 
gemensamt medborgarlöfte med funktionen lokala brottsförebyggande 
rådets handlingsplan. Dess fokusområden har tagits fram med stöd i 
medborgarundersökningar och samlad kunskap om kommunens lokala 
problembild.  

Att jobba med gemensamma fokusområden har målsättningen att minska 
brotten och öka tryggheten för medborgarna och de som vistas i 
kommunen.  

Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun avser 
perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.  

Dess fokusområden är:  

• Narkotikahandel och bruk kopplat till kommunens ungdomar 
och unga vuxna  

• Skadegörelse på kommunens fastigheter  

• Trygghet i offentlig miljö.  

Arbetet framåt 

Aktivitetsplanering för respektive fokusområde sker i arbetsgrupper 
beskrivna i kommunens handlingsplan för trygghetsarbete 2020 - 2021.  

Kommunens handlingsplan för trygghetsarbete kommer att ses över och 
uppdateras under 2022. Handlingsplanen anger inriktningen för kommunens 
förvaltingsöverskridande arbete med trygghetsfrågor och 
brottsförebyggande arbete. 
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Uppföljning 
Trygghetssamordnaren och Polisen följer upp arbetet och rapporterar till 
lokala Brå.   
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Matthias Gustavsson, 2022-11-23 
Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte  
Handlingsplan, Bjuvs kommuns trygghetsarbete 2020 - 2021 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta polisens och kommunens 
gemensamma medborgarlöfte samt ge kommunstyrelsens ordförande, eller 
dennes ersättare, i uppdrag att underteckna medborgarlöftet. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen beslutar att anta 
polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte samt ge 
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, i uppdrag att 
underteckna medborgarlöftet. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 241 Dnr 2021-00484  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2022-2023 

Sammanfattning 

Samverkan mot brott (SAMBO) är en samverkansorganisation för bland 
annat inbrottsförebyggande arbete med SSF Stöldskyddsföreningen som 
huvudman för verksamheten. SAMBO söker ekonomiskt stöd hos bland 
annat kommuner för att fortsätta erbjuda kostnadsfri tillgång till material.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Matthias Gustavsson, 2021-11-30 
Brev till kommunen gällande kommunalt stöd till Grannsamverkan år 2022-
2023 (med bilaga) 

 

Ärendet 

SAMBO är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.   

I dag finansierar ”Samverkan mot brott ”Grannsamverkanverksamheten i 
Sverige. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill 
minska risken att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta 
Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Organisationen önskar att 
Bjuvs kommun bidrar med 5000 kr 2022 och 5000 kr 2023 till 
verksamheten. Grannsamverkan bygger på två komponenter; utövande av 
social kontroll via samverkande grannar samt skyltar som signalerar att det i 
området förekommer samarbete för att förhindra brott. De ekonomiska 
medlen används för att täcka del av materialkostnad vid tillverkning av 
dessa skyltar.  

I Bjuvs kommun är grannsamverkan organiserat via Polisen, 
Länsförsäkringar Skåne samt Bjuvs kommun. Inom kommunen finns det i 
dagsläget 19 aktiva områden med god geografisk spridning över 
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kommunens orter. Samtliga samverkansparter har som ambition att fortsätta 
utvecklingen av arbetet och även spridning av grannsamverkansområden. 
Med anledning av fortsatt utökat arbete prediceras ett ökat behov av 
skyltning inom Bjuvs kommun. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att stödja grannsamverkanverksamheten i 
Bjuvs kommun med 5000 kr 2020 och 5000 kr 2021.    

 

Redaktionell ändring 

Årtalen i förslag till beslut ska korrigeras till 2022 och 2023. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stödja grannsamverkanverksamheten i Bjuvs kommun med 5000 kr 2022 
och 5000 kr 2023.    
   
 
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 242 Dnr 2021-00346  

Förslag till Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28 en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun.  Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under år 2020 och som 
grund för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper 
som ska erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar 
även upp lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 augusti 2021, § 160, att 
skicka förslaget på riktlinjer på remiss till nämnderna då de ska vara 
styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-11-29 
Policy för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 2021 
Förslag till Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun, reviderat 
2021-11-26 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-22, § 93 
Byggnadsnämnden 2021-09-23, § 84 
Tekniska nämnden 2021-08-31, § 66 
Utskottet för arbete och tillväxt 2021-09-29, § 70 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-27, § 101  
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28, en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun.  Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under 2020 och som grund 
för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  
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Riktlinjerna utgör ett förhållningssätt och ska fungera som ett styrande 
dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheter inom all köks- och serveringsverksamhet i Bjuvs 
kommun; inom förskola, skola, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-
verksamheter samt i kommunhus, bad och simhall, bibliotek, museum, 
fritidsgårdar och kulturskola. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper som ska 
erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar även upp 
lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 augusti 2021, § 160, att 
skicka förslaget på riktlinjer på remiss till nämnderna då de ska vara 
styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter. 
Inkomna svar har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning. 

Följande nämnder har lämnat in remissvar till kommunstyrelsen: 

− Utskottet för arbete och tillväxt beslutade vid sammanträde den 29 
september 2021, § 70, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. 

− Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 september 
2021, § 84, att skicka tillbaka ärendet utan någon erinran, men vill 
lämna upplysning om att det kan krävas bygglov vid eventuell om- 
och nybyggnation av kökslokaler. 

− Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 
2021, § 66, att skicka tillbaka ärendet med förslag på en smärre 
textändring men har bortsett från detta inget att erinra. 

− Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 
september 2021, § 93, att skicka tillbaka ärendet med fyra förslag på 
textändringar.  

− Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 
september 2021, § 101, att skicka tillbaka ärendet med flera olika 
förslag på förtydliganden, kompletteringar och textändringar. 

Av remissvaren framgår att alla nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i riktlinjerna. Vård- och omsorgsnämnden är den nämnd som 
efterfrågar flest ändringar men den noterar samtidigt att riktlinjerna i övrigt 
ligger i linje med den egna förvaltningens arbete gällande måltider och 
livsmedel. Det är också i stor utsträckning samma ändringar som föreslås 
av de olika nämnderna, med undantaget att vård- och omsorgsnämnden har 
efterfrågat fler, och mer substantiella, kompletteringar av riktlinjerna. 

 

Kommentar till ändringsförslagen 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att flera av de små textändringar som 
vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslagit 
inte bör leda till någon ändring i riktlinjerna. Kommunstyrelsens förvaltning 
finner anledning att avstyrka förslagen. Till exempel: 
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• Att ta bort uttrycket ”mer ekologiskt” från beskrivningen av vad det 
innebär att äta miljösmart (punkt 5 - Hållbarhet) avviker från 
etablerade definitioner av begreppet.  

• Att lägga till krav på att inköpta äpplen inte ska vara 
efterskördsbehandlade (punkt 9.3.3 – Frukt och grönt) skulle, enligt 
Upphandlingsmyndigheten, starkt begränsa marknadstillgången 
under stora delar av året. 

Några andra förändringsförslag skulle i sin tur försvaga riktlinjerna. Ett 
exempel här är förslaget att introducera större flexibilitet för när på dagen 
lunchen ska serveras inom förskola och skola (punkt 2.1.1 – Måltidsordning 
förskola och skola). Ett annat är barn- och utbildningsnämndens förslag att 
ta bort den konkreta målsättningen att minska matsvinnet med 15 procent 
årligen (punkt 5 - Hållbarhet).  

Som nämnts ovan har vård- och omsorgsnämnden även lämnat in ett antal 
mer substantiella förslag på förtydliganden och kompletteringar som 
kommunstyrelsens förvaltning anser bör beaktas. Flera av dessa 
ändringsförslag föreslår förvaltningen ska godtas och de är införda i det 
reviderade förslag till riktlinjer för måltider och livsmedel som förvaltningen 
lägger fram.  

I sitt remissvar framförde vård- och omsorgsnämnden att innehållet i 
riktlinjerna gällande LSS-verksamheterna skulle behöva vara mer 
omfattande. Kommentaren gäller framför allt punkt 2.1.3 Övriga 
verksamheter – LSS. Kommunstyrelsens förvaltning delar nämndens 
uppfattning men ser det samtidigt som angeläget att riktlinjerna kommer på 
plats. Förvaltningen förordar därför att riktlinjerna antas med nuvarande 
formuleringar, men att berörda förvaltningar uppmanas att utveckla mer 
omfattande riktlinjer för kommunens LSS-verksamheter i samband med 
dokumentets årliga revidering.  

I tre fall tillstyrker kommunstyrelsens förvaltning inte vård- och 
omsorgsnämndens mer substantiella ändringsförslag. Dessa rör 
förtydliganden kring 

• ansvar för årlig utbildning av personal som tillagar och bereder 
livsmedel (punkt 7 – Profession och kompetens), 

• ansvar för kvalitetsuppföljning (punkt 8 – Kvalitetsuppföljning), 

• rutiner och former för mat- och måltidsråd (punkt 8 – 
Kvalitetsuppföljning). 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att utbildning av personal alltid är 
förvaltningschefens ansvar. Riktlinjerna anses vidare vara tillräckligt tydliga 
med att det är tekniska nämnden som är ansvarig för analys, utvärdering 
och uppföljning. Kommunstyrelsens förvaltning gör slutligen bedömningen 
att det finns ett värde i att inte inkludera detaljerade rutiner för mat- och 
måltidsråden i riktlinjerna. 
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Reviderat förslag till riktlinjer 

I det reviderade förslag till riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun som förvaltningen presenterar för kommunstyrelsen har ett antal 
redaktionella justeringar gjorts i språkförbättrande syfte. Eftersom dessa 
justeringar enbart rör form och inte innehåll är de inte uppmärkta i bifogat 
förslag. Alla de justeringar och kompletteringar som innebär förändrat 
innehåll är dock uppmärkta med gul överstrykning och kommentar i 
marginalen.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta det reviderade förslaget till 
riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun och att de ska börja 
gälla den 1 januari 2022.   

 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att procentsatsen i punkt 9.1 Lokalproducerade 
livsmedel ändras från 50% till 67%. 

Anders Månsson (S) och Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

Jörgen Johnsson (M) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Nils Nilsson (C) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
det reviderade förslaget till riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun och att de ska börja gälla den 1 januari 2022.   
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Reservation 

Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 243 Dnr 2021-00515  

Remiss av förslag på revidering av reglemente för vård- 
och omsorgsnämnden efter flytt av 
bostadsanpassningsbidrag till byggnadsnämnden  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 november 2021, § 129 att 
föreslå kommunfullmäktige att handläggningen av 
bostadsanpassningsbidrag flyttas till byggnadsnämnden och att vård- och 
omsorgsnämndens reglemente förändras så att de meningar som rör 
bostadsanpassningsbidrag flyttas över till byggnadsnämnden reglemente. 
Nämnden föreslår att överflytten ska ske den 1 februari 2022.  

Då förslaget berör byggnadsnämndens ansvar och medför behov av 
förändringar i byggnadsnämndens reglemente bör byggnadsnämnden få 
tillfälle att yttra sig i ärendet i enlighet med bestämmelsen om beredning av 
fullmäktiges ärenden i 5 kap. 26 § kommunallagen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-12-06 
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-11-18, § 129 (med bilagor)  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka beslutet från vård- och omsorgsnämnden inklusive 
beslutsunderlag på remiss till byggnadsnämnden.  
Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28 januari 2022.     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka beslutet från vård- och 
omsorgsnämnden inklusive beslutsunderlag på remiss till 
byggnadsnämnden.  
Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28 januari 2022.     
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 


