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§ 19 Dnr 2023-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M). 
      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 20 Dnr 2023-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2023-02-01. 
    
Ordförande föreslår att ärende 4 Personalutskott: Information om 
personaluppföljning 2022, utgår för fortsatt beredning och att ärende 14 
Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående återgång till 37-
timmarsvecka som heltidsmått inom Vård och Omsorg flyttar till plats 4 på 
dagordningen. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på ändringar. 
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§ 21 Dnr 2023-00081  

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Under hösten 2022 tog lokalförsörjningsgruppens kontaktpersoner fram 
varsin lokalrevision i syfte att framhålla nämndernas lokalbehov mellan år 
2022–2032. Lokalrevisionerna har därefter sammanställts i en 
lokalförsörjningsplan med en gemensam projektlista, där kommunens 
kommande projekt prioriteras utefter nuläge, ändamålsenlighet, teknisk 
status och kapacitet.   
 
Lokalförsörjningsplanen ska, enligt lokalförsörjningsprocessens årshjul, 
revideras och beslutas årligen i kommunstyrelsen. Ärendet avser att 
fastställa projektlistan i föreliggande lokalförsörjningsplan. Övrig information, 
i form av en mer detaljerad åtgärdsbeskrivning och kalkylering, tas fram i 
samband med förstudien under genomförandeskedet. 
Lokalförsörjningsplanen avser spegla nämndernas behov och möjliga 
åtgärder på sikt, snarare är hur åtgärderna ska genomföras.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Agnes Lingöy, 2023-01-31 
Lokalförsörjningsplan 2022–2032 

  

Ärendet 

Bakgrund 

Strategisk lokalförsörjningsplanering handlar om att tillhandahålla lokaler 
anpassade till verksamheten samtidigt som överutbud undviks, så att 
lokalbeståndet förvaltas på ett så ekonomiskt, hållbart och effektivt sätt som 
möjligt. I början av år 2022 gav därför kommunstyrelsens förvaltning 
konsultföretaget Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande och förvaltning. Därmed skapar kommunen förutsättningar 
för att följa upp investeringsprojekt, öka samarbetet och förståelsen mellan 
förvaltningarna samt säkerställa att beslut dokumenteras. Första steget i 
lokalförsörjningsprocessen är att varje förvaltning sätter ord på sina 
lokalbehov med hjälp av en lokalrevision som beslutas i respektive nämnd. 
Därefter sammanställs lokalrevisionerna i en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan med tillhörande projektplan. 
 

Lokalrevisionens syfte och målsättning 

Lokalförsörjningsplanens syfte är att samla nämndernas nuvarande och 
framtida lokalbehov. Detta sker genom ett helhetsperspektiv på lokalernas 
ändamålsenlighet, kapacitet och tekniska status, dvs vilket 
byggnadstekniskt skick som lokalerna existerar i. Efter att behoven är 
sammanställda kommer lokalförsörjningsplanen även att presentera förslag 
till möjliga åtgärder för att balansera ut behovet av lokaler mot tillgången på 
lokaler. Lokalförsörjningsplanen bör fortsättningsvis uppdateras en gång om 
året och fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg. 
 
Målet med lokalförsörjningsplanen är att samla behoven i en helhet med 
utgångspunkt i: 
 

• Utveckling av antalet lokalanvändare utefter 
befolkningsprognostisering 

• Utveckling av lokalerna baserat på skick och ändamålsenlighet 

• Utveckling av kommunala verksamheter 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa lokalförsörjningsplanens 
projektlista och låta den ligga till grund för kommunens lokalbehov och 
framtida prioritering. 

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (SD), Jörgen Johnsson (M) och Zofia Svensson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
fastställa lokalförsörjningsplanens projektlista och låta den ligga till grund för 
kommunens lokalbehov och framtida prioritering. 

   
 

Reservation 

Maria Berglund (KD) och Liselott Ljung (S) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 22 Dnr 2022-00204  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående 
återgång till 37-timmarsvecka som heltidsmått inom 
Vård och Omsorg 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (s), har i en motion framfört att Vård- och omsorgsnämnden 
och Omsorg i Bjuv AB ska få i uppdrag att omförhandla avtal så att 
kommunen återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått för personal som 
arbetar måndag-söndag. Motionen har remitterats till vård- och 
omsorgsnämnden som beslutat att föreslå fullmäktige att motionen ska 
anses besvarad. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna-Lena Hesselroth, 2023-02-01 
Vård och omsorgsnämndens beslut 2022-11-28 § 96 inklusive 
beslutsunderlag 
Motion från Ulrika Thulin (S) 2022-04-20 
  

 

Ärendet 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som den 28 
november 2022 beslutade att föreslå fullmäktige att motionen skulle anses 
besvarad.  

När det gäller anställning och arbetstider följer kommunen de centrala 
kollektivavtalen och Bjuv har i dagsläget inte något avtal om annat 
heltidsmått än det som anges i allmänna bestämmelser (AB).  

I protokollet från Vård- och omsorgsnämnden redogörs för utmaningar och 
pågående utvecklingsarbete kring arbetstids- och bemanningsfrågan.  
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Omsorg i Bjuv AB och det är 
något Bjuv delar med många kommuner då behovet av arbetskraft ökar (fler 
äldre) samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar i samhället.   
 
För att klara utmaningen krävs ett aktivt utvecklingsarbete inom flera 
områden där frågan om arbetstider och dess förläggning är ett viktigt 
utvecklingsområde. För att bedriva utvecklingsarbetet på ett effektivt sätt 
behöver arbetstidsmåttet kopplas ihop med frågan om bemanning och 
schemaläggning för att hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet och 
trygghet för de Bjuvs kommun arbetar för. 
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Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring bemanning och schemaläggning 
tillsammans med de fackliga organisationerna utifrån centrala kollektivavtal 
där den gemensamma intensionen för att klara rekryteringsutmaningen är 
att heltidsanställningar ska vara normen. Frågan om arbetstidsmåttet är i 
detta arbete en viktig pusselbit för att både möta kraven på heltidsmått för 
medarbetarna och bibehållande av en hög kvalité i omsorgen om de äldre. 
Den styrande majoriteten anser inte att arbetstidsmåttet bör brytas ut som 
en enskild fråga då det är av största vikt att utvecklingsarbetet kring 
arbetstider, arbetstidsmått och bemanning hålls ihop.  
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  

 

Yrkande 

Liselott Ljung (S) och Maria Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Bolinder (SD), Jörgen Johnsson (M) och Zofia Svensson (M) yrkar 
bifall till ordförandes förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktigesbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
   
 

Reservation 

Maria Berglund (KD) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 23 Dnr 2023-00076  

Personalutskott: Information om rapport 
medarbetarundersökning 

Sammanfattning 

HR-konsult Natalie Lindqvist informerade om utfallet från 
medarbetarundersökningen som nyligen genomförts.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
HR-konsult 
Diariet 
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§ 24 Dnr 2023-00077  

Personalutskott: Information om löneöversyn 2023 

Sammanfattning 

HR-chef Anna-Lena Hesselroth informerade om det pågående arbetet med 
löneöversyn 2023.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
HR-chef 
Diariet      
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§ 25 Dnr 2023-00056  

Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs 
kommun - antagande 

Sammanfattning 

OBOS Mark AB förvärvade under 2021 fastigheterna Ljungsgård 2:206 och 
del av 2:98 (numera Ljungsgård 2:210) i Billesholm. För att möjliggöra ny 
byggnation av bostäder krävs en ny detaljplan. Planens syfte är att pröva 
lämpligheten att bebygga fastigheterna med ca 24 bostäder i form av 
radhus och parhus i en till två våningar.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, 
sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under 
perioden 1 juni – 1 juli 2022, granskning skedde under perioden 2 november 
– 5 december 2022. Bedömningen är att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB.  
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kap. plan- och bygglagen, 
PBL. 
 
Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-01-26 
§ 9 
 
Då delar av planområdet ligger utanför områden utpekade för bostäder i 
översiktsplanen drivs detaljplanen med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ellinor Thornblad,  2023-01-27 

Bygg- och miljönämnden 2023-01-26, § 9 med beslutsunderlag 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 26 Dnr 2023-00080  

Finanspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Nu gällande finanspolicy antogs av fullmäktige 2020-04-29. Enligt 
finanspolicyn ska kommunstyrelsen vid behov av revideringar lämna förslag 
om revideringar till kommunfullmäktige. Efter genomgång av nuvarande 
finanspolicy föreslår kommunstyrelsens förvaltning revideringar enligt 
bifogat förslag till reviderad finanspolicy.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-01-26 
Förslag till reviderad Finanspolicy (med spårning av ändringar) 
Förslag till reviderad Finanspolicy 
  

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomgång av kommunens 
finanspolicy och gjort justeringar och förtydliganden utifrån nu gällande 
förutsättningar, samt behovet av styrning, uppföljning, intern kontroll och en 
effektiv medelsförvaltning.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny 
finanspolicy för Bjuvs kommun.    

 

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun.    
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 27 Dnr 2023-00079  

Ägardirektiv och bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 28 november 2019 att 
bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun. Bolaget 
registrerades 2020 och omsorgsverksamheten flyttades över till bolaget 
under 2021. Därefter har det pågått ett arbete med att jobba igenom avtal 
och skapa en resursfördelningsmodell som grund för prissättningen av 
omsorgsbolagets tjänster. Hösten 2022 påbörjades ett arbete med att 
revidera och kvalitetssäkra avtal och styrdokument med hjälp av 
momsexperter och jurister, vilket bl.a. resulterat i revideringar av avtal, 
bolagsordning och ägardirektiv.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-02-01 
Nuvarande bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 
Nuvarande ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 
Förslag till bolagsordning Omsorg i Bjuv AB, 2022-12-19 
Förslag till ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB, 2023-01-25 
Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB, 2023-01-25 
Avtal om tillhandahållande av tjänster 2023-01-25 
Resurs- och prissättningsmodell för omsorgsbolagets tjänster 
  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har med hjälp av extern expertis 
kvalitetssäkrat avtal, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige är 
det organ som har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. 
Bolagsordningen anger bl.a. föremålet för bolagets verksamhet och 
ändamålet med bolagets verksamhet, d.v.s. vilken verksamhet bolaget ska 
bedriva och syftet med bolagets verksamhet. Bolagsordningen beslutas av 
Kommunfullmäktige och antas av bolagsstämman. 

Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och är ett 
styrdokument som mer i detalj anger inriktningen och ramarna för bolagets 
verksamhet, samt reglerar frågor relaterade till styrning och uppföljning i 
form av återrapporteringskrav. Genom ägardirektivet ska 
kommunfullmäktige klargöra inriktningen för verksamheten och de 
strategiska målen. Ägardirektivet ska beslutas av kommunfullmäktige och 
därefter antas av bolagsstämman. När ägardirektivet är antaget av 
bolagsstämman är styrelsen och verkställande direktör skyldiga att följa 
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utfärdade direktiv enligt ägardirektivet, såvida dessa inte bryter mot 
tvingande lagstiftning.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
bolagsordning och ägardirektiv enligt beslutsunderlagets bilagor.    

 

 

Yrkande 

Maria Berglund (KD) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta bolagsordning och ägardirektiv enligt 
beslutsunderlagets bilagor.    
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 28 Dnr 2023-00067  

Intern kontroll - Plan 2023, kommunövergripande och 
kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen 
bedriver effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en 
god intern kontroll. Kommunstyrelsen har därutöver också ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. I dokumentet Intern kontroll 
– Plan 2023 beskrivs årets plan för intern kontroll. Planen innehåller två 
kommungemensamma kontrollmoment och två nämndspecifika 
kontrollmoment som berör kommunstyrelsens verksamhet.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2023-01-25 
Intern kontroll – Plan 2023, Kommunstyrelsen  

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Intern kontroll - Plan 2023 för 
kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
Intern kontroll - Plan 2023 för kommunstyrelsen. 
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2022-00345  

Uppdaterade policyer för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 augusti 2022, § 131, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva 
nuvarande policy för representation, mutor och jäv från 2014-09-25 och anta  
ny policy för representation och gåvor respektive ny policy mot mutor och 
jäv. Efter beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott noterade 
kommunstyrelsens förvaltning att förslagen på ett par punkter behövde 
förtydligas för att kunna rikta sig till både anställda och förtroendevalda.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har mot denna bakgrund gjort några 
företrädesvis redaktionella ändringar i förslagen till policyer.  
   

  
 

Beslutsunderlag 

Förslag Policy för representation och gåvor (Januari 2023) 
Förslag Policy mot mutor och jäv (Januari 2023) 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-10 § 131  
Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2022-06-08 
Policy för representation, mutor och jäv 2014-09-25 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- att anta Policy för representation och gåvor (förslag januari 2023)  

- att anta Policy mot mutor och jäv (förslag januari 2023) 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

- att anta Policy för representation och gåvor (förslag januari 2023)  

- att anta Policy mot mutor och jäv (förslag januari 2023) 

- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2022-00613  

Revidering av grävbestämmelser för allmän platsmark i 
Bjuvs kommun 

 
Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 20 december 2022,  
§ 161 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade Grävbestämmelser 
för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska börja gälla 2023-03-01. 
Grävbestämmelserna föreslås revideras främst i de delar som gäller skärpta 
krav på återställningstid och sanktionsmöjligheter kopplat till detta.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att två mindre justeringar görs i 
förslaget till revidering. Under punkten 2.2 i förslaget föreslås att meningen 
Vid nedläggning av kablar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 
(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning) ändras till Vid nedläggning av 
kablar och ledningar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 
(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning). Under punkten 4.3 i förslaget 
föreslås byggnadsförvaltningen ändras till bygg- och miljöförvaltningen.  
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2023-01-20 
Beslut Tekniska nämnden 2022-12-20, § 161, inklusive beslutsunderlag 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
reviderade grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att 
bestämmelserna ska börja gälla 2023-03-01.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderade 
grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att 
bestämmelserna ska börja gälla 2023-03-01.  
   
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2023-00068  

Skötselplan för exploateringsmark Bjuvs kommun 

 
Sammanfattning 

Den befintliga ”Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016” är 
inaktuellt och i behov av uppdatering samt revidering har   
planeringsavdelningen som ansvarar för kommunens markförvaltning 
upprättat ett nytt dokument över hur vår exploateringsmark ska skötas.  
 
Dokumentet ”Skötsel av exploateringsmark” har varit ute på remiss hos 
tekniska nämnden och beslut togs av dem 2022-12-20 att de inte har något 
att erinra gällande det upprättade dokument avseende skötseln av den 
kommunala exploateringsmarken. 
 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2023-01-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-23 § 214 med beslutsunderlag 
Tekniska nämnden,2022-12-20 TN § 166 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna dokumentet Skötselplan för av exploateringsmark i Bjuvs 
kommun. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna dokumentet Skötselplan för av exploateringsmark i Bjuvs 
kommun. 
   
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (24) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 


