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§ 38 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

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

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Nils Nilsson (C) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 39 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-02-16.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 40 Dnr 2022-00088  

Planuppdrag för del av Billesholms gård 9:325 "Alberts 
schaktet" m.fl. 

Sammanfattning 

Byggkoncept Syd AB har inkommit med ett förslag på byggnation för del av 
Billesholms gård 9:325 ”Alberts schaktet”.  

Förslaget innebär att området bebyggs med ca 94 hyreslägenheter i 
varierande storlek med en byggnadshöjd på två våningar i fyra olika 
hustyper. Av dessa planerade lägenheter utgör ca 20 stycken så kallade 
stadsradhus i två etage. Den kommande bebyggelsen är tänkt att uppföras 
kring fyra olika innegårdar (enligt bild nedan). 

Infarten till det nya bostadsområdet planeras att ske från Böketoftavägen 
söder om området. För att möjliggöra förslagets byggnation behövs även 
detaljplanerna som rör fastigheterna Billesholms gård 9:325, Billesholms 
gård 9:453, Billesholms gård 9:448 och Billesholms gård 9:452 ändras (se 
området bild nr 2).  

 

 

Bild nr 1 av Byggkoncept Syds illustration över tänkt placering av bostäder i 
Alberts schaktet. 
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Bild nr 2 det totala området som berörs av planuppdraget. 
 
 
Ekonomi 
Kostnaden för planarbetet kommer att betalas av Kommunstyrelsens 

förvaltning (planeringsavdelningen). Byggnadsförvaltningen intern debiterar 

planeringsavdelningen för kommunens administrativa kostnader med 

planen. Denna summa kan tas ut i köpeskillingen på en framtida 

marköverlåtelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-02-07 
Förstudie med start PM för del av Billesholms gård 9:325 ”Alberts schaktet” 
m.fl. 
Inkommet förslag från Byggkoncept Syd AB (Fojab AB) 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att godkänna planuppdrag för del av 

Billesholms gård 9:325, Billesholms gård 9:453, Billesholms gård 9:448 och 

Billesholms gård 9:452. 

   

Yrkande 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att godkänna planuppdrag för del av 
Billesholms gård 9:325, Billesholms gård 9:453, Billesholms gård 9:448 och 
Billesholms gård 9:452. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 41 Dnr 2022-00091  

Remiss av förslag till grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-02-16 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun, Förslagsversion (inklusive bilagor, 
kunskapsunderlag och Bjuv 2040)  
  

 

Ärendet 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur. 
 
Det finns ingen grönstrukturplan i Bjuvs kommun sedan tidigare. 
Grönstrukturplan är således ett helt nytt dokument. Grönstrukturplanen är 
avgränsad till att enbart beskriva värden i kommunens gröna och blå 
struktur. Andra motstående intressen beskrivs inte - avvägning mellan 
allmänna intressen ingår inte grönstrukturplan för Bjuvs kommun utan ingår 
i andra processer såsom exempelvis översiktsplanering och 
detaljplanering. 
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Grönstrukturplanen är avsedd för planerare som på olika sätt och i olika 
skeden arbetar med grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen är att även andra aktörer och 
intressenter kan tänkas nyttja dokumentet. 
 
Grönstrukturplanen ska ses över och revideras inom ramen för den 
kontinuerliga översiktliga planeringen. Ansvarig för en sådan process är 
planeringsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Grönstrukturplanen ska antas av kommunfullmäktige. 
 
 
Den lokala naturvårdssatsningen 
Bjuvs kommun ansökte om statligt bidrag enligt förordning (2003:598) om 
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt under år 2017. I slutet av mars år 
2018 lät Länsstyrelsen Skåne meddela Bjuvs kommun att det lokala 
naturvårdsprojektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” var beviljat. 
Projekttiden för LONA-projektet är fram till den 19 mars 2022 och en del av 
kostnaden för projektet har finansierats av statligt bidrag. Enligt beslut från 
Länsstyrelsen Skåne ska grönstrukturplanen leda till kunskapsuppbyggnad 
och framtagande av underlag. LONA-projektet ska slutredovisas senast tre 
månader efter projektslut.  
 
 
Process 
Grönplanering är en ständigt pågående process där nya frågor fortlöpande 
måste adresseras och nya underlag tas fram. Grönstrukturplanen är med 
andra ord ett strategiskt ställningstagande baserat på de för tillfället rådande 
omständigheter och de underlag som finns tillgängliga när planen tas 
fram och antas. 
 
Under framtagandet av grönstrukturplanen har kunskapsunderlag för 
kommunens grönstruktur tagits fram som underlag för arbetet. Inventering 
och analyser av kommunens grönstruktur har utförts och sammanställts av 
Oscar Gustavsson Ekberg i kartprogrammen QGIS och främst ArcMAP 
samt layout och ritprogrammen Illustrator och InDesign. Materialet har 
resulterat i fem olika PM som beskriver olika teman och i sin tur inkluderar 
olika kunskapsunderlag. Samtliga PM ligger till grund för Grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun. Kunskapsunderlagen beskriver bland annat hur de gröna 
kvaliteterna är fördelade inom tätorterna och hur tillgången ser ut. I de olika 
PM som omnämns finns slutsatser och förslag på utveckling. De mål och 
strategier som föreslås genom grönstrukturplanen tar sin utgångspunkt i de 
fem olika PM; PM-Upplevelsekvaliteter, PM-Hållbar grönyteskötsel, PM-
Dialog med medborgarna samt PM-Analyser av tätorter. PM-
Ekosystemtjänster är ett underlag som togs fram av konsult, 
Ekologigruppen, på uppdrag av planeringsavdelningen.  
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De fem kunskapsunderlagen kommer inte att bli föremål för beslut. Eftersom 
kunskapsunderlagen ligger till grund för förslaget biläggs de i syfte att öka 
läsbarheten av förslaget. 
 
 
Internremiss  
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun är nu tänkt att ställas ut för en 
internremiss för att på så sätt höra berörda nämnder inom Bjuvs kommun.  
Remissen syftar till att göra förslaget känt inom berörda verksamheter samt 
samla in eventuella synpunkter från berörda nämnder så att beslut kan 
fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och 
förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Bjuvs 
kommuns grönstruktur.  
 
 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun är sedan tänkt antagas i 
kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka förslag till Grönstrukturplan för Bjuvs kommun på remiss 
till nämnderna under tiden den 28 februari – 31 mars.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun på remiss till nämnderna under tiden 
den 28 februari – 31 mars.   

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Barn- och utbildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2021-00514  

Förslag till yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen för 2022-2033 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram ”Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033”. Förslaget har sänts ut på remiss och 
Bjuvs kommun ges möjlighet att yttra sig. Bjuvs kommuns yttrande baseras 
på Familjen Helsingborgs gemensamma ställningstaganden med 
utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-02-14 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Bilaga, i bilaga redovisas  

- Familjen Helsingborgs underlag inför yttrande kring nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033 

- en objektspecifik jämförelse mellan förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 och Familjen Helsingborgs 
prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.    

  

Ärendet 

Trafikverket har tagit fram ”Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033”. Förslaget har sänts ut på remiss och 
Bjuvs kommun ges möjlighet att yttra sig. Bjuvs kommuns yttrande baseras 
på Familjen Helsingborgs gemensamma ställningstaganden med 
utgångspunkt i Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik.  

I bilaga redovisas  

• Familjen Helsingborgs underlag inför yttrande kring nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

• en objektspecifik jämförelse mellan förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 och Familjen Helsingborgs 
prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.    

 
Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra. 
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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 infrastrukturdepartementet. 

   

 

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 infrastrukturdepartementet 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Infrastrukturdepartementet  
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 43 Dnr 2022-00090  

Utbildning och kompetensutveckling för näringslivets 
utveckling, näringslivssamordnare Bengt Fellbe 
informerar 

Sammanfattning 

Näringslivssamordnare Bengt Fellbe informerade om pågående och 
kommande utbildningar i samverkan med bland andra näringslivet, 
Lärcentrum och grannkommuner.    
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Näringslivssamordnare 
Diariet    
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§ 44 Dnr 2022-00073  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla 
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer, 
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av 
detta ses nämndernas reglementen över. Barn- och utbildningsnämnden 
har vid sammanträde den 26 januari 2022 föreslagit att ett nytt reglemente 
för nämnden ska antas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har inte något att erinra 
mot förslaget.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-01-26, § 9 inklusive 
beslutsunderlag 
  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden och att det 
ska gälla från och med 2022--04-01 då det nuvarande reglementet upphävs.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden och att det ska gälla från och med 2022--04-01 då 
det nuvarande reglementet upphävs.  

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
 
 

 


