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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Pia Trollehjelm (SD), ordförande 
Mikael Henrysson (SD) 
Christel Hedlund (SD) 
Benny Trollehjelm (SD) 
Gert Liljenborg (SD) 
Lars Hein (SD) 
Anne Li Ullerholm (SD) 
Roger Pettersson (SD) 
Lisbeth Madsen (-) 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Patric Fors (M), 1:e vice ordförande 
Andrej Schönbäck (M) 
Sven-Ingvar Blixt (-) 
Walter Steffert (S) 
Ulrika Thulin (S) 
Anders Månsson (S) 
Terhi Laine (S) 
Niklas Svalö (S) 
Liselott Ljung (S) 
Kenneth Bolinder (-) 
Inga Bakken (S) 
Christer Landin (S), 2:e vice ordförande, jäv § 74 
Leif Johansson (V) 
Nils Nilsson (C) 
Urban Berglund (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Lars Karlsson (S) för Stefan Svalö (S) 
Bo Blixt (S) för Peter Persson (S) 
Kai Christiansen (S) för Christer Landin (S) § 74 
 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Kai Christiansen (S), §§ 69-73, 75-78 
Madeleine Landin  (S) 
Eva Roos Johansson (V) 
Zofia Svensson (M) 
Göran Palmkvist (M) 
Kerstin Persson (C) 
Krister Bergsten (L) 
Fredrik Andersson (L) 
Maria Berglund (KD) 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstemän Christer Pålsson kommundirektör 
Susan Elmlund kommunsekreterare 
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§ 69 Dnr 2022-00011  

Upprop  

 

Sammanfattning  

Ordförande genomför närvarokontroll och finner att det är 28 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att mötet har 28 tjänstgörande ledamöter.      
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§ 70 Dnr 2022-00004  

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Till att justera dagens protokoll föreslås Kenneth Bolinder (-) och Lars 
Karlsson (S).      

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kenneth Bolinder (-) och Lars 
Karlsson (S) till att justera dagens protokoll.      
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§ 71 Dnr 2022-00007  

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-05-23. 

Ordförande föreslår som nya ärenden: 

Ärende 9: Avsägelse från Mikael Dinesson (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare 

Ärende 10: Anmälningar 

C: Länsstyrelsen: beslut om att det saknas efterträdare i kommunfullmäktige 
efter Lise-Lott Johansson (SD) 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 72 Dnr 2022-00091  

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. 
 
Förslaget till grönstrukturplan har varit utställt på internremiss för att på så 
sätt höra berörda nämnder inom Bjuvs kommun.  
   

 

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. 
 
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.  
 
Remissredogörelse 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun har efter behandling i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ställts ut för en internremiss under tiden 28 
februari till 31 mars.  
 
Inkomna synpunkter under samrådet har lett till att planeringsavdelningen 
under april gjort vissa redaktionella ändringar och kompletteringar i 
dokumentet.  
 
Nedan redovisas en redogörelse där inkomna synpunkter kommenteras.  
 
Teknisk nämnd 
Teknisk nämnd har ingenting att erinra mot förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka förslaget på grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun utan synpunkter. 

 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Utskottet för arbete och tillväxt har inget att erinra mot förslaget på 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun.  
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till grönstrukturplanen och vill 
påminna om att det är viktigt att planera för öppna ytor för spontana kultur- 
och fritidsaktiviteter.  
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Förvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att det är viktigt 
att planera för öppna ytor för spontana kultur- och fritidsaktiviteter. Vid 
bedömning av tillgång till olika typer av grönområden samt till olika värden 
och funktioner är det därför viktigt att väga in både kvantitativa och 
kvalitativa aspekter. I grönstrukturplanen anges riktvärden för god tillgång 
samt olika typer av parker och grönområden. Riktvärdena för de olika 
typerna av parker och grönområden beskriver viktiga värden för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Riktvärdena är tänkta att fungera som utgångspunkt vid 
bedömningar av nuläge och behov av nya grönområden i planprocessen 
och i samband med olika exploateringar. Förvaltningen menar att dessa 
riktvärden ska användas och vara en måttstock vid planering och 
gestaltning när kommunens tätorter förändras eller byggs ut. Synpunkten 
föranleder ingen ändring.    
 
Vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot förslaget utan tycker 
det är bra att det finns grönområden för rekreation för medborgarna i Bjuvs 
kommun samt att det finns riktlinjer för hur grönområdena ska bevaras och 
utvecklas. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser att grönstrukturplanen ska kompletteras 
med hur planen ser ut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.  
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att det är bra att det finns 
grönområden för rekreation för medborgare samt att det finns riktlinjer för 
hur dessa grönområden ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen bedömer 
att riktvärden för god tillgång bör kunna gälla även för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Grönstrukturplanen är av strategisk och 
övergripande karaktär som beskriver utvecklingen av kommunens 
grönstruktur. Detta är en förutsättning för att få en helhetsbild över de gröna 
värdena och deras inbördes samband och sammanhang. Förvaltningen har 
i vissa hänseenden noterat ett behov av att arbeta i en mer detaljerad skala 
som beskriver särskilda områden som är allmänt tillgängliga. Förvaltningen 
anser att det är särskilt viktigt med god tillgänglighet till grönområden för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför bedömer förvaltningen 
att grönområden som ligger nära ett äldreboende ska anses vara särskilt 
värdefulla vid avvägningar mellan olika intressen.  
 
Förvaltningen anser att genomförandet av grönstrukturplanen berör flera 
olika processer från övergripande till detaljerad nivå med olika inriktning 
som fysisk planering, gestaltning, skötsel och utveckling. 
Grönstrukturplanen är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen och ger vägledning på en övergripande och 
strategisk nivå. Grönstrukturplanen redogör inte bevarande och utveckling 
avseende grönstruktur på enskilda ytor annat än av strategisk och 
övergripande karaktär. I vissa avseenden är det dock viktigt att den egna 
gårdsmiljön kan erbjuda rekreativa och hälsofrämjande upplevelser, vilket 
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innebär att ett stort ansvar vilar på de som förvaltar dessa fastigheter. 
Förvaltningen anser att gårdsmiljöer kring äldreboenden, skolor och 
förskolor är viktiga för att uppnå miljö- och folkhälsomål. Texten på sidan 17 
under målet ”hälsofrämjande grönstruktur” förtydligas i detta hänseende. I 
övrigt föranleder yttrandet ingen ändring av handlingarna.   
 
Byggnadsnämnden 
Sammantaget ställer byggnadsnämnden sig positiva till grönstrukturplanen, 
dess huvudsakliga upplägg samt de mål och strategier som redovisas. 
Grönplaneringen är en viktig del i att bygga en hållbar kommun. 
Grönstrukturplanens ansats till ett helhetsgrepp kring kommunens gröna 
och blåa struktur av kommunens parker och naturområden är välkommen 
och efterfrågad. Byggnadsnämnden anser sig inte ha varit delaktig i arbetet 
med grönstrukturplanen. Byggnadsnämndens uppfattning är att deras 
kunskap och deltagande vid framtagandet av grönstrukturplanen och den 
strategiska handlingsplanen hade medfört att målkonflikter kan identifieras 
och hanteras mellan olika intressen i ett tidigt stadium i arbetet. 
 
Byggnadsnämnden är hjälpta om grönstrukturplanens mål och strategier 
kan brytas ner till konkreta och tydliga planeringsunderlag. Det kan vara ett 
stöd och vägledning för våra planerings- och bygglovsprocesser. Kartor är 
ett bra verktyg men kan utvecklas mer. 
 
Projektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” påbörjades under 2017 
genom ansökan om LONA-bidrag. I projektets tidiga skeden 
representerades dåvarande samhällbyggandsförvaltningen (teknisk 
driftenhet och byggnadsavdelningen), kommunstyrelsens förvaltning och 
Söderåsens miljöförbund av olika tjänstepersoner. Förvaltningen får teknisk 
hjälp och har samarbete med kommunens GIS-organisation, inom 
byggnadsförvaltningen. Kommunens GIS-organisation har varit en viktig del 
i processen för planens framtagande och utgör den viktig del för planens 
genomförande. 
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att kartor ett bra verktyg som kan 
nyttjas i kunskaps- och planeringsunderlag. Under framtagandet av 
grönstrukturplanen har kunskaps- och planeringsunderlag för kommunens 
grönstruktur tagits fram av förvaltningen som underlag för arbetet. 
Inventering och analyser av kommunens grönstruktur har utförts i metoder 
för rasterGIS och metoder för vektorGIS i kartprogrammen QGIS och främst 
ArcMAP samt layout och ritprogrammen Illustrator och InDesign. Materialet 
har resulterat i fem olika underlagsPM som beskriver olika teman och som i 
sin tur inkluderar olika kunskapsunderlag. Samtliga PM, som finns 
tillgängliga på kommunens hemsida, innehåller totalt över 130 stycken 
kartor. Kartorna är baserade på olika digitala kartskikt från geodata som 
upprättats under projektet. Förvaltningen har ett pågående samarbete med 
kommunens GIS-organisation i syfte att tillgängliggöra samtliga geodata och 
digitala kartskikt efter planens antagande via kommunens GIS-programvara. 
Synpunkterna föranleder ingen ändring.    
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Byggnadsnämnden anser att det behöver klargöras på vilken nivå 
grönstrukturplanen ska placeras bland de kommunala styrdokumenten.  
 
Grönstrukturplanen innebär att det skapas en större förståelse och kunskap 
om vilka värden som finns i parker och naturområden. Det ger troligen på 
längre sikt en mer hållbar och attraktiv kommun. Men det innebär också 
vissa fördjupande avvägningar i plan- och byggprocessen, som till en början 
kan innebära att ärenden tar längre tid och kräver mer resurser av 
byggnadsförvaltningen. Om grönstrukturplanen kan utvecklas och 
kompletteras i enlighet med våra synpunkter, bedömer vi att detta kan 
minskas allt eftersom rutiner och erfarenhet skapas. 
 
Förvaltningen anser att grönstrukturplan för Bjuvs kommun är ett 
styrdokument för kommunens arbete med grönplanering och är tänkt att 
följa kommunens riktlinjer för styrande dokument avseende strategiska 
dokument. Dokumentet kommer att kompletteras med den utformning om 
uppgifter som redogörs för i kommunens riktlinjer för styrande dokument. 
Grönstrukturplanen förtydligas i detta hänseende. I övrigt föranleder 
yttrandet ingen ändring av handlingarna. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta grönstrukturplan för Bjuvs kommun och 
att den ska gälla från 2022-07-01.  
 
   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 94 
 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M) och Matthias 
Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
grönstrukturplan för Bjuvs kommun och att den ska gälla från 2022-07-01.  
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-05-18, § 65 

 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Urban Berglund (KD) och Ann-Charlotte Hammar 
Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta grönstrukturplan för Bjuvs kommun 
och att den ska gälla från 2022-07-01.    

 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 73 Dnr 2022-00178  

Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten 
2021 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.      

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 97 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2021 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2021.  

   

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-05-18, § 67 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2021 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2021.  
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Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Diariet 
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§ 74 Dnr 2022-00223  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 
2021 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.  
   

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 98 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisning 2021 för Söderåsens samordningsförbund  
 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021.       
   
     

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2022-05-18, § 68 

      

Jäv 

Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisning 2021 för Söderåsens samordningsförbund  
 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021.       
   

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till: 
Söderåsens samordningsförbund 
Diariet 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2022-00224  

Avsägelse från Lisbeth Madsen (-) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Lisbeth Madsen (-) har 2022-05-03 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen. 

Inget nytt val föreslås. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Madsen (-) från det aktuella 
uppdraget. 

      

 
 

Beslutet skickas till: 
Lisbeth Madsen (M) 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2022-00257  

Avsägelse från Lisbeth Madsen (-) som borgerlig 
vigselförrättare samt val av ny borgerlig 
vigselförrättare 

 

Sammanfattning  

Lisbeth Madsen (-) har 2022-05-23 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som borgerlig vigselförrättare från 2022-09-01. 

Inget nytt val föreslås. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Madsen (-) från det aktuella 
uppdraget från 2022-09-01. 

      

 
 

Beslutet skickas till: 
Lisbeth Madsen (-) 
Länsstyrelsen 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2022-00264  

Avsägelse från Mikael Dinesson (M) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt val av ny ersättare 

 

Sammanfattning  

Mikael Dinesson (M) har 2022-05-25 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Som ny ersättare föreslås Jörgen Johnsson (M).     

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Mikael Dinesson (M) från det aktuella 
uppdraget och lägga ett tack till protokollet,  

samt att välja Jörgen Johnsson (M) som ersättare byggnadsnämnden. 

      

 
 

Beslutet skickas till: 
Mikael Dinesson (M) 
Jörgen Johnsson (M) 
Byggnadsnämnden 
HR servicecenter 
Kommunsekreterare 
Diariet 

      

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2022-00010  

Anmälningar  

 

A)  KS 2022-00196 
Kommunstyrelsen § 66: Årsredovisning NSR AB (Nordvästra Skånes 
Renhållning) 2021 (med bilagor)  
 
 
B) KS 2022-00171 
Kommunstyrelsen § 69: Årsredovisning Söderåsens miljöförbund 2021 
(med bilagor) 
 

C) KS 2022-00165 
Länsstyrelsen: beslut om att det saknas efterträdare i kommunfullmäktige 
efter Lise-Lott Johansson (SD) 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Diariet      

      

 
 

 


