
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 25 augusti 2021 kl 09:00-09:25 

Beslutande Mikael Henrysson (SD), ordförande 
Claes Osslén (SD), vice ordförande 
Jörgen Johnsson (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Månsson (S) 
Ulrika Thulin (S) 
 
 

Tjänstgörande ersättare Urban Berglund (KD) för Nils Nilsson (C)  

Övriga närvarande Christer Pålsson kommundirektör 
Julia Pietrek kanslichef 
Susan Elmlund kommunsekreterare 

 

Justerare Ulrika Thulin (S) 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Susan Elmlund 

Paragrafer §§ 161-167 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mikael Henrysson 

 

 

 
 
Justerare  

Ulrika Thulin (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Anslaget är uppsatt  2021-08-26 – 2021-09-17  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 
 

Underskrift 
 

 Susan Elmlund 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

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

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

§ 163 Dnr 2021-00344 
Yttrande: Remiss anmälan om vattenverksamhet .......................................... 5 

§ 164 Dnr 2021-00321 
Yttrande: Granskning av detaljplan för del av Selleberga 17:1 
mfl, Bjuv ........................................................................................................... 11 

§ 165 Dnr 2021-00302 
Yttrande: Samråd om Höganäs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021-2024 ....................................................... 13 

§ 166 Dnr 2021-00227 
Yttrande över Finansdepartementets remiss: En väl fungerande 
ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 
(SOU 2021:16).................................................................................................. 16 

§ 167 Dnr 2021-00007 
Anmälningar .................................................................................................... 18 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 161 Dnr 2021-00001  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 162 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

 Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-08-18.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 163 Dnr 2021-00344  

Yttrande: Remiss anmälan om vattenverksamhet 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne har remitterat Bjuvs kommun en anmälan om 
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för fastigheten Norra Vram 
36:1, i Bjuvs kommun. Länsstyrelsen anhåller om svar den 12 augusti 2021. 

Klimatanpassning är av stor vikt för samhället, regionen och 
vattenförvaltningen. Enligt vad som framgår i remitterat material är 
bevattningsdammen delvis ett uttryck för anpassning mot ett förändrat 
klimat. Det ser kommunen positivt på.  

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-08-12 
Remiss från länsstyrelsen Skåne, inklusive bilagor  
  

 

Ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har remitterat Bjuvs kommun en anmälan om 
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för fastigheten Norra vram 
36:1, i Bjuvs kommun. Länsstyrelsen anhåller om svar den 12 augusti 2021. 

Enligt remitterat material har Wrams Gunnarstorps Gods AB anmält om 
vattenverksamhet. Anmälan avser en nyanläggning av en bevattningsdamm 
där nuvarande markanvändning är åkermark. Dammen som är tänkt att 
rymma omkring 200 000 m3 med en vattenspegel om drygt 4 ha. Hälften av 
vattenvolymen är tänkt att nyttjas till bevattning. Dammen är tänkt att fyllas 
genom (1) vatten från intilliggande vattendrag (biflöden till Vege å) (2) 
eventuellt dräneringsvatten från åkermark i området, samt slutligen (3) 
rejektvatten från intilliggande biogasanläggning. 

 

 

Kommentarer  

Klimatanpassning är av stor vikt för samhället, regionen och 
vattenförvaltningen. Enligt vad som framgår i remitterat material är 
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bevattningsdammen delvis ett uttryck för anpassning mot ett förändrat 
klimat. Det ser kommunen positivt på.  

Levande vattendrag och sjöar med rika natur- och kulturupplevelser 
tillsammans med rent dricksvatten ger livskvalité och är en förutsättning för  
Bjuvs utveckling. Hållbara vattenknutna ekosystem är en förutsättning för  
att bedriva jordbruk och industri, främjar turism, ger oss dricksvatten och ett  
rikt friluftsliv med bad, fiske och förutsättningar för vackra vandringsleder. 

Vattenutmaningarna som lyfts fram för Västerhavets vattendistrikt är 
effekterna av dränering, fysisk påverkan (såsom vandringshinder, samt 
uträtning och fördjupning av vattendrag), exploatering, skydd av 
dricksvatten, försurning, miljögifter och pågående klimatförändring. 

Bjuvs kommun har arbetat med vattenfrågor under många års tid i olika 
sammanhang och samarbeten. Gemensamma insatser gör att vi kan nå en 
bättre vattenmiljö. En god vattenstatus innebär att en vattenförekomst, trots 
påverkan av människan, har ett väl fungerande ekosystem med bibehållna 
ekosystemtjänster. Ett vatten av god kvalitet ger livsmiljöer för ett stort antal 
arter av exempelvis växter, insekter, fiskar och fåglar. Djur- och växtliv kan 
röra sig mellan olika vatten, utan hinder på vägen. God vattenstatus ger ett 
motståndskraftigt ekosystem, med förmågan att jämna ut och magasinera 
kraftiga flödesförändringar, rena vatten från miljögifter, producera livsmedel 
som fisk och dricksvatten samtidigt som det tar upp koldioxid och 
producerar syre. Dessutom bidrar det till människors välmående och 
naturupplevelser, som tillsammans med forskning och utbildning ger en 
ökad förståelse av naturen. 

Bjuvs kommun har kartlagt, på ett övergripande plan, ekosystemtjänster 
inom kommunen. I kartan nedan visas en sammanslagning av alla kartlagda 
ekosystemtjänster. Kartan berättar om vilka delar av kommunen som har 
högsta totala produktionen av ekosystemtjänster.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Figur 1 ovan, ett skärmutklipp från 
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57
ce4ab44378b2a0c96367d59e2, visar att de samlade värden för 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun. Den lila ovalen visar dammens tilltänkta 
position.  

Kartläggningen har identifierat en ojämn fördelning av ekosystemtjänster i 
Bjuvs kommun. Områden som bidrar med mest ekosystemtjänster är 
koncentrerade längs Söderåsens sydsluttning medan södra och östra 
delarna av kommunen har en relativt låg kapacitet. Ett ytterligare 
kärnområde består av ett stråk som följer Vegeåns flöde. Vegeån bidrar 
med flera vattentjänster, rekreativa värden och biologisk mångfald. Därtill 
länkas det biflöde som är aktuellt för uttag av vatten till den 

https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57ce4ab44378b2a0c96367d59e2
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57ce4ab44378b2a0c96367d59e2
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bevattningsdamm som ansökan om vattenverksamhet rör. Det är i just 
stråket mellan Vegeån och Söderåsen som den planerade anläggningen är 
tilltänkt, inom riksintresset för naturvård och strax utanför riksintresse för 
friluftsliv och kulturmiljö. I samrådshandlingen för regionplan för Skåne 
pekas stråket mellan Vegeån och Söderåsen ut, se bild nedan.  

  

Figur 2 ovan, ett skärmutklipp från 
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4
bad2a496b9ec4130fd41b2f51, visar blågrön infrastruktur i Skåne. Den lila 
ovalen visar dammens tilltänkta position. 

 

 

Figur 3 till höger, ett in zoomat skärmutklipp 
från samma källa som ovan, visar att blågrön 
infrastruktur i Skåne och hur stråket mellan 
Vegeån och Söderåsen passerar området i 
fråga.  

 

 

 

 

De vattendrag varur vattnet är tänkt att pumpas är värdetrakter för sjöar och 
vattendrag. Se gärna bild nedan.  

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51
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Figur 4 ovan, ett skärmutklipp från https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35
e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620, visar att de vattenförekomster som är 
avses är utpekade som värdetrakter. Den lila ovalen visar dammens 
tilltänkta position. 

 

Det vore önskvärt att ovanstående beaktas i samband med vidare 
utformning av dammen, i synnerhet för bevarande av den biologiska 
mångfalden, främjande av ekosystemtjänster och för att stärka den gröna 
infrastrukturen i kommunen och regionen. Utformning, planering och 
placering av dammen bör göras på sådant sätt:  

- Att det möjliggör för bevarande och utveckling av viktigt (lokalt och 
regionalt) blågrönt stråk mellan Vegeån och Söderåsen samt 
nationellt utpekade värdekärnor för sjöar och vattendrag.  

- Att landskapsbilden bevaras och inte påverkas negativt. Bland annat 
bör påverkan utredas utifrån beskrivningen om en anläggning med 
en väg på krönet av en 5,4 meter hög vall. Det vore önskvärt om det 
framgår vilken typ av trafik som det planeras för. 

- Att riksintresse för naturvård inte påverkas negativt 

- Att närliggande riksintressen för friluftsliv respektive kulturmiljövård 
inte påverkas negativt 

- Att Vattendirektivet (2000/60/EG) följs och god vattenstatus 
eftersträvas. Påverkan på miljökvalitetsnormerna avseende vatten 
bör utredas vidare. Bland annat kan det vara önskvärt att 
rejektvattnets sammansättning och koncentration redovisas 
ytterligare samt vilka konsekvenser den tänkta hanteringen har för 
miljö, hälsa och klimat. 

- Att det tydligare framgår om dammen syftar till att ha en renande 
funktion och ingå som del av anläggningen för Söderåsens 
Bioenergi.  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620
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- Att det utreds om vattenuttaget från bäcken kan ha negativ påverkan 
på befintliga miljöer. Vidare bör det klargöras hur stort årligt uttag av 
vatten som är tänkt från bäcken. Dammsystemet vid Evadal syftar till 
att reglera vattenflöden och förhindra markerosion. Omgivande mark 
består främst av kulturbetesmark och är en känd fågellokal. 
Nedströms Evadal finns raviner i lösa jordlager.  

- Att det utreds hur stor andel vatten i dammen som beräknas komma 
från dränering av åkrar.  

- Att det tydligare framgår om det kan tänkas bli aktuellt att uppföra 
lovpliktiga (enligt PBL) byggnadsverk i anslutning till anläggningen.  

 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se  
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 

 

 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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§ 164 Dnr 2021-00321  

Yttrande: Granskning av detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 mfl, Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för del av Selleberga 17:1 m.fl., i Bjuv som är på granskning mellan 23 juni 
och 31augusti. 
 
Detaljplanen är en första del av det område som tidigare behandlats i ett 
planprogram och som godkändes av byggnadsnämnden i september 2020.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt område med bostäder i 
1-8 våningar, en förskola, park- och naturytor samt område för 
dagvattenhantering.  

Förslaget tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata 
används för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  

Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). 

 

Bakgrund 
Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 
med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 
sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 
Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 
 
Under 2020 avgränsades och utreddes området i ett planprogram som ska 
ligga till grund för efterföljande detaljplaner, där utformning och byggrätt på 
området fastställs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Totalt förväntas Sellebergaområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 
Bjuv under kommande decennier.  
 
Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planuppdrag och yttrande i samrådsskedet. 

 

Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-08-12 
Byggnadsnämnden, 2021-06-17, § 64  med följebrev och 
samrådshandlingar: 
Planbeskrivning, 2021-06-09 
Plankarta, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
Fastighetsförteckning del av Selleberga 17.1, 2021-05-10 
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01 
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01 
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01 
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-03-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06 
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06 
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-06-18 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuvs kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05 
Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04 
 

 

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 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 165 Dnr 2021-00302  

Yttrande: Samråd om Höganäs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021-2024 

Sammanfattning 

Höganäs kommun bedriver samråd för deras Bostadsförsörjningsprogram 
2021-2024. Bjuvs kommun har erbjudits att yttra sig på samrådshandlingen 
som är ute på samråd mellan 14 juni och 5 september 2021. 
Bostadsprogrammet redogör för befintligt läge i kommunen och vilka 
utgångspunkter det finns nationellt såväl som regionalt och kommunalt. 
Höganäs kommun ser satsningar på 1300 nya bostäder mellan 2021-2024 
och har tagit fram riktlinjer och åtgärdsförslag för att uppnå detta mål.    
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josephine Rosendahl, 2021-06-29 
Höganäs Bostadsförsörjningsprogram, samrådshandling 

  
  

Ärendet 

Bjuvs kommun har fått möjlighet att yttra sig på samrådshandlingen för 
Höganäs Bostadsförsörjningsprogram 2021-2024. Samrådstiden för 
programmet är mellan 14 juni och 5 september 2021. Programmet beskriver 
Höganäs kommuns mål och riktlinjer, dagens befintliga läge, kommunens 
verktyg för bostadsutvecklingen och hur kommunen planerar att möta 
behovet och efterfrågan. 

Höganäs kommun presenterar kommunen framtida utveckling med ett 
övergripande mål att befolkningen år 2025 ska uppgå till 30 000 invånare. I 
projektplanen för 2021-2024 föreslås 1300 bostäder för småhus och 
flerbostadshus. Detta i lägen med bäst utbyggd kollektivtrafiken och framför 
allt kring pendlingsstråket Höganäs-Helsingborg och dess orter. Riktlinjer för 
hur bostadsutvecklingen ska ske presenteras i en tabell med 10st punkter 
som exempelvis berör större mångfald av upplåtelseformer, dominans av 
hyresrätter i nyproduktion, stimulans för tillväxt av mellanboenden för 70+ 
och 55+ och att eftersträva utveckling i förtätningsområden. 

Den tidigare befolkningstillväxten på strax under 1% har kommunen 
reviderat till att ha satt högre mål. Kommunen planerar för en 
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befolkningstillväxt på 350 nya invånare per år efter en sammanvägning av 
kommunens egna befolkningsmål, Länsstyrelsens uppskattning och 
regionens historiska befolkningsprognos. Med den uträkningen har 
kommunen som riktlinje att bygga cirka 150 nya bostäder årligen fram till år 
2030. 

Höganäsborna bor idag till största delen i villor. Målen för 
bebyggelsestrategin är att hushålla med mark och nybyggnation ska i första 
hand ske genom förtätning. Idag har Höganäs kommun en begränsad 
planberedskap och en inventering ska göras för att se över sina byggrätter i 
befintliga detaljplaner för att nyttja befintlig redan planlagd mark bättre. 

 

För det kommunala bostadsbolaget Höganäshem vill kommunen prioritera 
fler radhus och parhus för att bredda sitt utbud för att tilltala fler olika 
befolkningsgrupper och spegla den lokala marknaden bättre. Av de 1300 
nya bostäderna är fördelningen sett till upplåtelseform cirka 40 % 
bostadsrätter, cirka 40 % hyresrätter och cirka 20 % äganderätter där 
fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är relativt jämn. 

Vidare redovisar Höganäs sina olika bostadsutbyggnadsprojekt för 2021-
2024 i tabellform och utpekade ytanspråk i kartor med en kort förklarande 
beskrivning om utbyggnaden och vart lokaliseringen sker. Programmet 
innehåller även en åtgärdstabell för att nå de uppsatta riktlinjerna. Tabellen 
pekar på vem som är ansvarig i kommunen, hur och när de olika åtgärderna 
ska genomföras. Tabellen lyfter åtgärder som att bland annat att analysera 
flyttkedjor, ta fram normer för parkering och grönyta, nätverka med 
fastighetsägare, utreda möjligheten för studentboenden och erbjuda budget- 
och skuldrådgivning till hushåll med sena hyresbetalningar eller skulder. 

 

Kommentarer 

Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och läser med intresse 
Höganäs kommuns bostadsförsörjningsprogram och kommunens planer för 
bostadsutbyggnadens tänkta utveckling.  

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot Höganäs kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2024. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

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

 

 

   
 
Beslutet skickas till: 
Höganäs kommun, kommunen@hoganas.se, diarienummer KS/2020/222. 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 166 Dnr 2021-00227  

Yttrande över Finansdepartementets remiss: En väl 
fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner (SOU 2021:16) 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har skickat SOU 2021:16 på remiss till Bjuvs 
kommun. I betänkandet föreslås bl.a. att kommuner ska ges möjlighet till 
automatiserat beslutsfattande, att en ny lag om proportionella val i 
kommuner och regioner ska införas och att de kommunala 
jävsbestämmelserna ska anpassas till jävsreglerna i förvaltningslagen 
(2017:900).    

  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-08-16 
Betänkandet SOU 2021:16, En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner  
  

Ärendet 

Bjuvs kommun kommenterar några av förslagen i betänkandet enligt nedan.  

 

3.6 ff Delegering av beslut till automatiserad beslutsfunktion 

Bjuvs kommun ställer sig positiv till förslaget. De föreslagna ändringarna gör 
det möjligt att tillämpa helautomatiska processer inklusive det sista steget, 
att fatta beslut. Förslagen förefaller väl avvägda och balanserade i 
förhållande till kommunallagens (2017:725) nuvarande ordning och 
systematik. 

 

4.3.1 Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner 

Lagen om proportionella valsätt är till delar svårtillgänglig och svår att 
tillämpa. Det är också en gammal lagstiftning som inte har förändrats på 
lång tid. Mot den bakgrunden ställer Bjuvs kommun sig positiv till förslagets 
övergripande syfte, att komplettera och förtydliga bestämmelserna i lagen 
om proportionerligt valsätt så att lagstiftningen svarar mot dagens 
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förutsättningar och behov. Bjuvs kommun avstår från att lämna mer 
detaljerade synpunkter på utredningens förslag till ny lagstiftning då 
kommunen inte aktivt har tillämpat lag om proportionella val tidigare.  

 

6.3 Kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder ska anpassas till 
förvaltningslagen 

Bjuvs kommun vill dock betona vikten av att de två undantag för jäv som 
finns i 6 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen och som saknar 
motsvarighet i förvaltningslagen, kvarstår i kommunallagen. De 
bestämmelserna är viktiga för att den kommunala förvaltningen och det 
kommunala beslutsfattandet ska fungera. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta anta föreliggande yttrande som sitt eget och översända det till 
Finansdepartement som svar på remissen SOU 2021:16 En väl fungerande 
ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta föreliggande yttrande som 
sitt eget och översända det till Finansdepartement som svar på remissen 
SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner. 

      
 

 

Beslutet skickas till: 
Finansdepartementet  
Diariet 
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§ 167 Dnr 2021-00007  

Anmälningar  

 
1)  KS 2021-00077 
Ordförandebeslut tillfällig förändring öppettider kontaktcenter 

     
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmälningen ska anses vara 
anmäld. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet      
      
      
 

 

 

 


