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§ 46 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Christer Landin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 47 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning 2021-03-17 (rev 2021-03-18).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 48 Dnr 2021-00138  

Information om preliminärt resultat löneöversyn 2021 

Sammanfattning 

HR-konsult Sabina Hadzajlic informerade om det preliminära resultatet av 
löneöversyn 2021.     
  
Lönebildningsprocessen 

Preliminärt resultat 
Preliminärt utfall per förvaltning 2021 
Preliminärt utfall per fackförbund 2021 
 

Vad händer nu? 
Avtalsrörelse 
Lönesättande samtal 
Avstämningar 

Gemensamt arbetssätt 
 
Principer för lönesättning 
Ny lön – inte påslag 
Prestation det senaste året 
Normalfördelningskurva 
Löneutveckling i förhållande till budget – ”man kan inte ha större utgifter än 
inkomster” 
 
Övergripande arbetssätt 
Var bör medarbetaren ligga i förhållande till prestation.  
”Spjutspets” = medledare – vad gör de och vad tjänar de 
Sammanställning av förslag ny lön alla medarbetare 
Avstämning i förhållande till budget 
Ev. justeringar för att hålla budget 
Förslag på ny lön      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
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Beslutet skickas till: 
HR-chef 

HR-konsult 
Diariet 
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§ 49 Dnr 2021-00040  

Tillägg till markanvisningsavtal för Orren 2 m.fl. i Bjuv 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-27, § 13, beslutades att teckna 
ett markanvisningsavtal med 3hus för fastigheterna Orren 2, 4, 5, 7 och 8 
samt del av Bjuvstorp 5:144. Efter vidare diskussioner med byggherren har 
det framkommit vissa punkter som behöver ändras och förtydligas i 
föregående markanvisningsavtal. Förändringarna är följande: 
 

1. Bolaget planerar att bygga ut området i fem olika etapper. För att 
kommunen ska kunna behålla rådighet över de etapper som inte 
påbörjats bör varje etapp överlåtas till byggherren för sig. För att 
göra detta krävs en avstyckning av fastigheten för varje enskild 
etapp. Byggherren ska stå för kostnaderna för avstyckningarna. 
Eftersom byggtiden räknas till ca 5 år behöver därför avtalet löpa 
under 5 år istället för initialt 2 år, under förutsättning att Bolaget 
aktivt arbetar enligt tidsplanen nedan.  

2. Ett förtydligande om att kommunen står för projektering och 
genomförande av allmän platsmark.  

3. Ett förtydligande om att den köpeskilling som tidigare avtalats om 
förutsätter byggklar mark. Hanteringen av eventuella hinder i marken 
kommer att regleras i överlåtelseavtalet när förutsättningarna är mer 
utredda.  

 
Preliminär tidsplan över utbyggnaden. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-27 § 13 (med bilaga) 
Tillägg till markanvisningsavtal för Orren 2 m.fl i Bjuv 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att: 

Godkänna Tillägg till markanvisningsavtalet för Orren 2 m.fl. och ge 
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna tilläggsavtalet.    

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att: 

Godkänna Tillägg till markanvisningsavtalet för Orren 2 m.fl. och ge 
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna tilläggsavtalet.    

 
 
 

Beslutet ska skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 50 Dnr 2021-00108  

Granskningsyttrande om detaljplan för Brogårda 8:7 
och del av Brogårda 8:36 i Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv som är på granskning från 
25 februari till 21 mars. 

Detaljplanen syftar till att skapa planförutsättningar för en ny LSS-
verksamhet på Brogårda 8:7. Planen möjliggör för bostäder, serviceboende, 
daglig verksamhet och förskola på platsen.  

Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-03-12 
Planhandlingar Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36 i Bjuv 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 51 Dnr 2021-00140  

Planuppdrag för Medborgaren 1 i Bjuv 

Sammanfattning 

På Medborgaren 1 ligger idag Folkets hus, en parkeringsplats och Sibylla. 
Under föregående år beviljades ett rivningslov av Folkets hus och 
diskussioner om vad platsen ska innehålla diskuteras för nuvarande. För att 
komma vidare i processen utan att låsa fast vad som ska byggas på tomten 
bör detaljplanen utformas så pass flexibelt att det går att bygga både 
bostäder, centrumverksamheter, kontor och parkeringsgarage.  

Genom att utföra planarbetet i samband med att en ny detaljplan tas fram 
för kvarteret Orren kan utredningar samköras och ett större helhetsgrepp 
över området/Folketshusparken tas.  

Planarbetet belastar investeringsprojekt 816.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-03-10 
Förstudie och Start PM för Medborgaren 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för 

Medborgaren 1 i Bjuv. 

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för Medborgaren 1 i Bjuv. 
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Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 52 Dnr 2021-00107  

Samrådsyttrande för upphävande av detaljplaner för 
del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag upphävande av 
detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl 

 
Kommunstyrelsen har tidigare gett byggnadsnämnden i uppdrag att 
upphäva delar av äldre ej genomförda detaljplaner vid Gunnarstorp. 
Syftet med planärendet är att upphäva gällande men ej genomförda delar 
av detaljplaner för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling 
av området i enlighet med beviljat planbesked. För att tydliggöra och 
underlätta den planprocess som planbeskedet beskriver samt för att skapa 
förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området är det 
nödvändigt att upphäva delar av de ogenomförda planerna. Detaljplanen 
drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 

 
Området som upphävandet avser 
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Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

beställning. Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-17 
Planhandlingar Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 9:40-9:50. 

 

Deltar inte i beslutet 

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

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 

som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 53 Dnr 2021-00141  

Förslag till planbesked för Billesholms gård 9:451 

Sammanfattning 

Billesholms Gård 9:451 är en 2838 m2 grönyta som ligger bakom fd 
kommunhuset i Billesholm i nära anslutning till den kommande 
pågatågsstationen. Fastigheten ägs av Kärnhuset Fastigheter som uttryckt 
en vilja att bebygga platsen med fem stycken parhus som är tänkta att 
upplåtas som hyresrätter.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-05 

Förstudie Billesholms gård 9:451, 2021-03-05 

  

Ärendet 

Bakgrund   

Kärnhuset Fastigheter äger sedan 2018 fastigheten samt gamla 
kommunhuset.  
Fastigheten är i dagsläget planlagd för allmänt ändamål och en ny 
detaljplan behöver tas fram som medger bostäder. Om det är möjligt bör 
även det fd kommunhuset, Billesholms Gård 9:155, ingå i planområdet då 
detta också ägs av Kärnhuset och även det fungerar som en 
bostadsfastighet. Parkering är tänkt att ske på intilliggande yta som 
Kärnhuset köpt av Bjuvs kommun, ytan kan komma att behöva ingå i 
detaljplan om förrättningen inte kan genomföras på grund av att ytan är 
planlagd som allmänplatsmark. 
 
 
Förstudie 
Planeringsavdelningen har i samråd med Byggnadsförvaltningen upprättat 
en förstudie för ansökan studerar tänkt förändring, platsen och befintliga 
förhållanden.  
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Fastigheten är ca 2800 kvm stor 
 

TÄNKT FÖRÄNDRING 
Fastighetsägaren har presenterat en skiss om fem parhus, varje parhus 

med en tre rums lägenhet och en två rums lägenhet.  

Huskropparna placeras i linje med fastighetsgräns. Varje huskropp har en 

byggnadshöjd på cirka 3 meter och en totalhöjd till nock på cirka 5,4 meter. 

Förråd och miljörum föreslås placeras omkring grill- och lekplats. 

Parkeringsplatser finns längs Jens Billes Gata.  
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Frågeställningar 

I det fortsatta planarbetet bedöms ett antal frågeställningar utredas och 
belysas: 

• Utfarter mot allmän gatuanläggning. 

• Placering av miljöhus. 

• Buller från spårbunden trafik 

• Dagvattenhantering. 

• Möjligheten att inkludera fd kommunhuset i planområdet. 

 

 

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 
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 

• Efter undertecknat plankostnadsavtal upprättas internt start-pm som 
utgör beslutsunderlag för planuppdrag 

• KSAU Fattar beslut om planuppdrag 
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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. 

 
 

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  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 54 Dnr 2021-00044  

Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik 

Sammanfattning 

Kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg lyfter i detta dokument fram 

de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi tillsammans driver 

regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i 

Greater Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs 

strukturplan samt underlag framtagna genom Familjen Helsingborgs 

samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna 

revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och 

regionala planer och trafikförsörjningsprogram.  

Varje medlemskommun kommer godkänna underlaget i sitt respektive 

kommunfullmäktige. Under upprättandet av underlaget har materialet 

presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott samt beretts i Familjen 

Helsingborgs styrelse. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-03-08 
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
daterad 2021-01-14 
  

 

Ärendet 

Tågtrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem konkreta 

satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta 

framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med 

kollektivtrafiken. 

• Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024 

• Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare 

tågförbindelse längs Skånebanan 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (34) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

• Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan 

• Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på 

samtliga stationer 

• Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3) 

 
Tågtrafik 

 

Busstrafik  

För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken, tillgänglighet till tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 

minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg konkreta satsningar 

avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och 

konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart 

transportsystem. De bidrar dessutom till att uppnå det regionala målet om 

en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga 

åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras 

snarast alternativt tas upp i nästa regionala trafikförsörjningsprogram. 

• Genomförande av regionalt superbusskoncept 

• ”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största 

regionbusslinjerna 

• Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219 

• Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse 

• Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse 

• Örkelljunga-Lund, bussförbindelse 

• Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse 

• Jonstorp-Helsingborg, direktbuss 

• Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering 
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Busstrafik 

 

Cykel 

Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att 

uppnå säkra och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt 

attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande nät av cykelleder 

för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och 

behoven för att färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala 

cykelvägsplanen samt till kommunernas egna cykelplaner. De utpekade 

näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala 

cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för 

kommunerna att arbeta vidare med tillsammans med Region Skåne och 

Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till angränsande 

kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt 

dess planerade åtgärder och brister redovisas i kartan. 
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Cykelinfrastruktur 

 

Samverkan  

Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner 

tagit fram de prioriteringar vi tillsammans driver regionalt, nationellt och 

internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och 

kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte 

att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 

trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar 

arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att:  

• Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i 

våra översiktsplaner.  

• Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge.  

• Planera tät bebyggelse vid stationer.  

• Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett 

hela resan-perspektiv.  

• Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge.  

• Tillgänglighetsanpassa hållplatser.  

• Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel.  

 

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de 

bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. 
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Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen 

Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona 

Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

anta Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 

   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 

   
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 55 Dnr 2021-00139  

Utökat borgensåtagande för Sydvatten AB  

Sammanfattning 

Sydvattens AB:s styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens 
bolagsstämma 2021 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en 
konsekvens av den tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar 
för 3 miljarder kronor. Senast ett beslut togs om utökad borgensram var 
2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den nu föreslagna 
borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande totalaborgensram uppgår till 2 536 miljoner kronor. Efter 
beslutad utökning kommer den nya totala borgensramen att uppgå till 3 100 
miljoner kronor. 

För Bjuvs kommun innebär det utökade borgensåtagandet en ökning med 
10.000.000 kr (10 miljoner kronor från 44.000.000 kr till 54.000.000 kr (44 
miljoner kronor till 54 miljoner kronor).   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-03-11 
Skrivelse om borgensram för lån till Sydvatten AB 
Bilaga delägarnas borgensåtaganden 2021-2027 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB  

 

Ärendet 

Sydvatten AB står inför ett antal större investeringar de kommande åren i 
enlighet med bolagets antagna långtidsplan. En av de större investeringarna 
är kopplade till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket som togs i 
drift 1948. 

Investeringar kommer också att göras för att upprätta en solcellspark och för 
att öka distributionskapaciteten.  

Utförlig information finns i bilagd skrivelse från Sydvatten AB. 

För att följa reglerna i konsortialavtalet behöver varje delägare fatta beslut 
om borgensåtagande. Bjuvs kommun har 1,76% av bolagets totala antal 
aktier och röster. 

Enligt konsortialavtalets § 7 gäller följande avseende borgensåtagande: 
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… Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman 
har fattat beslut att begära i enlighet med denna punkt. Varje nytt 
borgensåtagande skall fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till 
delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska 
fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av 
delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av 
bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För 
undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Borgensavgift utgår med samma procentsats (0,25%) som gäller för 
delägarkommunernas nuvarande borgensram. 

Ytterligare information i ärendet återfinns i ärendets bilagor. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 54.000.000 kr (54 miljoner kronor), jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Sydvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
54.000.000 kr (54 miljoner kronor), jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.   

 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 56 Dnr 2020-00540  

Svar på medborgarförslag angående 
hundrastgård/hundhägn 

Sammanfattning 

Medborgarförslag Hundrastgård/Hundhägn inkom till Bjuvs kommun 2020-
12-01. Förslaget går ut på att bygga en hundrastgård i kommundel Bjuv, det 
vill säga ett inhägnat område a 2000-5000 kvadratmeter där hundar kan 
springa fritt. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att hundrastgårdar främst är 
motiverade i större städer där tillgången till grönområden är begränsad. Det 
finns gott om rekreations- och naturområden i och omkring Bjuv, vilket gör 
att behovet av en hundrastgård inte är tillräckligt stort för att motivera 
kostnaden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-03-11 
Tekniska nämnden, 2021-02-16, § 17 
Tjänsteskrivelse, Thorsten Olow Schnaars, 2021-02-16 
Medborgarförslag Hundrastgård/Hundhägn, 2020-12-01 

 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 
medborgarförslaget om att bygga en hundrastgård i Bjuv. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget om att bygga en 
hundrastgård i Bjuv. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 57 Dnr 2021-00099  

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

Sammanfattning 

Den pågående coronapandemin har medfört att många idrottsföreningar har 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk- och medlemsförlust och 
konsekvenserna av pandemin kommer högst sannolikt att påverka 
föreningarna över tid. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas 
bör nivåerna för LOK-stöd tillfälligt ändras så att LOK-stödet under andra 
halvåret 2020 och första halvåret 2021 baseras på föreningarnas 
registrerade deltagartillfällen innan pandemin bröt ut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att LOK-stödet 
med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig på perioden 
med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 2020 samt att 
LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig på 
perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 och 
våren 2021.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2021-03-08 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-02-17, § 6 
Tjänsteskrivelse, Rahma Tahiri, 2021-02-17 

 

Ärendet 

På grund av den pågående coronapandemin har många idrottsföreningar 
fått ställa in sina träningar och aktiviteter. Detta som ett led i föreningarnas 
insatta insatser för att minska smittspridningen men även på grund av 
sjukdom hos träningsledare, med flera. För många föreningar slår pandemin 
inte bara mot ekonomin, utan även mot föreningens verksamhet eftersom 
det kommer att bli en svår uppgift för föreningarna att vinna tillbaka 
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medlemmar som inte kunnat träna eller delta i andra aktiviteter under 
pandemin. Konsekvenserna av coronapandemin för föreningarna kommer 
högst sannolikt att drabba föreningarna över tid. 
 
När en träning eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få 
Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan 
detta komma att innebära en betydande ekonomisk förlust. För att minimera 
föreningarnas förluster finns en möjlighet att garantera LOK-stöd upp till den 
nivå som respektive förening rapporterat för motsvarande period under 
2019. Dessa motsvarande nivåer var riktmärke inför budget 2021 och en 
motsvarande förändring genomfördes inför redovisningen som avsåg första 
halvåret 2020 (vilket rapporterades den 25 augusti 2020).  
 
För att ge föreningarna rätt förutsättningar att lyckas bör nivåerna för LOK-
stödet åter igen, även under andra halvåret 2020 och första halvåret 2021, 
baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan pandemin bröt ut. Det 
innebär att när föreningarna, senast den 25 februari 2021, ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, sker en jämförelse 
med antalet deltagartillfällen för motsvarande period under 2019. 
Föreningen erhåller bidrag för den period som har det högsta antalet 
deltagtillfällen. Även när föreningarna senast den 25 augusti 2021 ansöker 
om bidrag för första halvåret 2021 jämförs den siffran med motsvarande 
period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen.  
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet när pandemin är över. Det ger 
även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av att 
pandemin pågår under en längre period. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot nämndens förslag 
utan gör bedömningen att föreningarnas ekonomiska förlust mildras genom 
en sådan insats. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillfälligt 
ändra förutsättningarna för LOK-stöd så att 

• LOK-stöd med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar 
sig på perioden med högst antal deltagartillfällen under hösten 2019 
och hösten 2020 samt att  

• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 
grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 
2019, våren 2020 och våren 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att tillfälligt ändra förutsättningarna för LOK-stöd 
så att 

• LOK-stöd med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar 
sig på perioden med högst antal deltagartillfällen under hösten 2019 
och hösten 2020 samt att  

• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 
grundar sig på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 
2019, våren 2020 och våren 2021. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 58 Dnr 2021-00142  

Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Revidering av kommunens Näringslivsprogram har pågått under år 2020 i 

dialog med förvaltningar, nämnder, berörda externa 

näringslivsorganisationer och samverkansparter. Arbetet har löpande 

redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget har därefter varit på 

remiss till berörda nämnder. 

Handlingsprogram föregås av en policy. I ärendet lämnas förslag på en 

näringslivspolicy. Policyn kopplar till övriga styrdokument och ska bidra till 

en innovativ, långsiktig och hållbar utveckling av näringslivet i Bjuv. 

Den grundläggande avsikten med Näringslivspolicyn är att bidra till ett gott 

och utvecklande näringslivsklimat där kommunen och företagen arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål. Sveriges företag och entreprenörer är grunden 

för vårt välstånd. I företagen skapas arbetstillfällen och försörjning samt en 

nödvändig ekonomisk tillväxt. Företagande är en del av det som bygger vårt 

samhälle, inte minst inom våra viktigaste kärnområden, vård, skola och 

omsorg. Därför är det viktigt att det finns en positiv grund för incitament och 

attityder till företagande. Policyn belyser vikten av att gemensamt arbeta för 

utveckling, kompetensförsörjning och att skapa arbetsplatser gemensamt 

med näringslivet. 

Förslaget till näringslivsprogram som utarbetats under år 2020 blir föremål 

för politiskt beslut efter beslut om Näringslivspolicy.    

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 2021-03-11, rev 2021-03-22 
Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott  
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 för Bjuvs kommun.  
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Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar att under rubriken Inledning, första stycket, sidan 
3, görs följande ändring: 
Meningen ”Företagande är en del av det som bygger vårt samhälle, inte 
minst inom våra viktigaste kärnområden, vård, skola och omsorg.” 

byts ut till ”Ett starkt näringsliv i kommunen skapar arbetstillfällen och 
därmed skatteintäkter som gör att våra kärnområden vård, skola och 
omsorg kan utvecklas. 

Nils Nilsson (C) yrkar att under rubriken Inledning, andra stycket, sidan 3, 
görs följande ändring: 
Meningen ”Ett mått på det är hur väl vi lyckas klättra på Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av företagsklimatet.”, stryks. 
 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att antaga Näringslivspolicy 2021-2024 (rev 2021-03-24) för Bjuvs kommun.  

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 59 Dnr 2021-00077  

Förlängning av förändring av öppettider i kontaktcenter 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-02-09 genom ett 
ordförandebeslut om tillfällig förändring av öppettider i kontaktcenter.  
 
Bakgrunden till detta var följande 
Medarbetarna inom kontaktcenter började arbeta växelvis på plats och på 
distans. De arbetar i lag om två personer som ger möjlighet till större 
avstånd i kommunens kontaktcenterlokaler.  
 
Detta görs för om man får in covid-19-smitta i rummet där de i dag sitter fyra 
personer så är risken stor att hela kontaktcenter snabbt blir utslaget och det 
finns ingen back-up för att hantera en så stor frånvaro. 
 
Antal besök är få och de kommer främst på förmiddagen. 
  
Med anledning av ovanstående beslutades att kontaktcenter stänger 
receptionen för besök från kl 12.00. Om det är det någon som absolut vill 
komma in utöver posten, gör kontaktcenter en säkerhetsbedömning innan 
besökaren eventuellt släpps in. 
 
Kommunens växel och möjligheten att kontakta kontaktcenter via mail och 
chatt påverkas inte.  

 

Beslutet innebar att kontaktcenter tillfälligt ändrade sina öppettider enligt 
nedan: 
 
Kontaktcenters reception stänger kl 12.00 från 2021-02-10 till i första hand 
21-03-31. 
 
Kommunens växel och möjligheten att kontakta kontaktcenter via mail och 
chatt påverkas inte.  

Beslutet om att stänga kontaktcentret för fysiska besök på eftermiddagarna 
har överlag blivit bra bemött av allmänheten.  
Det finns en stor förståelse för beslutet på grund av den rådande situationen 
både internt och externt.  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslutet möjliggör även att medarbetarna på kontaktcentret kan jobba 
växelvis på distans och att alla kommunvägledare inte har fysisk kontakt 
varje dag, detta skapar en trygghet och gör verksamheten mindre sårbar vid 
ett eventuellt insjuknande av personal. 
 

Eftersom erfarenheterna stängningen av kontaktcenter från kl 12.00 har 
varit positiva föreslås de tillfälligt förändrade öppettiderna förlängas till 2021-
06-30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maya Saksi, 2021-03-17 
Ordförandebeslut, 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse, Maya Saksi, 2021-02-08   

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta godkänna att kontaktcenter förlänger sina tillfälligt förändrade 
öppettider enligt nedan: 
 
Kontaktcenters reception stängning kl 12.00 förlängs till 2021-06-30. 
 
Kommunens växel och möjligheten att kontakta kontaktcenter via mail och 
chatt påverkas inte.  

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att kontaktcenter 
förlänger sina tillfälligt förändrade öppettider enligt nedan: 
 
Kontaktcenters reception stängning kl 12.00 förlängs till 2021-06-30. 
 
Kommunens växel och möjligheten att kontakta kontaktcenter via mail och 
chatt påverkas inte.  

 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunikationschef 
Diariet 
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§ 60 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Skolorna återgår successivt till mer närundervisning. 
 
 Hantering av kommunens bemyndigande att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser initieras av CKL 
(Central Krisledning) där en särskild beredningsgrupp tar fram 
beslutsunderlag till CKL för beslut i kommunfullmäktige. 
 
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      
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