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§ 211 Dnr 2021-00001  

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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§ 212 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-11-03.      
 
Nils Nilsson (C) begär att ärende 5 lyfts ur eftersom 
investeringssammanställning publiceras 9 november. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag till dagordning och 
Nils Nilssons (C) begäran, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = Nils Nilssons (C) begäran 
NEJ = ordförandes förslag till dagordning 
 
Mikael Henrysson (SD), Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) röstar 
NEJ. 
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) röstar JA. 
 
Ordförandes utslagsröst: NEJ 
 

     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.     
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§ 213 Dnr 2021-00453  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - antagande 

Sammanfattning 

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 ett område på cirka 33 hektar och utreddes i ett 

planprogram som ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner, Totalt 

förväntas planprogramsområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 

Selleberga under kommande decennier. 

 
Under 2021 har ett förslag till en första detaljplan på cirka 8,5 hektar 
arbetats fram med syftet att möjliggöra för 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.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda insatser, sakägare 
och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 2021-
01-20 – 28 2021-02-28, granskning skedde under perioden 2021-06-23 – 
2021-08-31.  
 
Synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen med 
kommentar om hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
Förslaget till detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2021-10-21, 
§89. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglag 
2010:900 (PBL).  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-10-29 
Byggnadsnämnden, 2021-10-21, § 89 
Plankarta, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 

Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Samrådsredogörelse, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
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 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för 
del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 214 Dnr 2021-00263  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 68% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-01 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun (211101) 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun 
(211101) 
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Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 215 Dnr 2021-00428  

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning äskade investeringar 
Samverkan för Bjuvs kommun: Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 -
2024 
  

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi. 

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs 
kommun. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
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att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 
tillgänglighet och bemötande 

- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat 

- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 
med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
Samverkans för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Samverkan för 
Bjuvs kommuns förslag till budget och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 
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att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 

näringslivsranking inom företagsklimat 
- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 

med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 
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Reservation 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 216 Dnr 2021-00376  

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Tekniska nämnden, 2021-09-28, § 76 (med bilaga) 
NSVA AB, skrivelse taxeändring 2022 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2022 Bjuv 

 

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 

VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och 
med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 

   

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med 2022-01-01 justera avgifterna i 
VA-taxan enligt förslag. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 217 Dnr 2021-00215  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående 
ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående 
ungdomsbiljetter för skolungdomar. I motionen yrkar Ulrika Thulin på att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet. Förvaltningen har under beredningen av ärendet 
inhämtat uppgifter från Skånetrafiken samt prisexempel på vad ett sådant 
införande kan kosta för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren 2021-10-29 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-04-27 
  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet.  

I motionen framgår att Region Skåne inom kort kommer att fatta beslut om 
att erbjuda kommunerna en så kallad ”Ungdomsbiljett” för att kunna 
användas av grundskole- och gymnasieelever, att ungdomsbiljetten skulle 
gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar samt att med 
”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av 
olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt,  

- Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region 
Skåne/Skånetrafiken för att införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar 
från och med det året man fyller 13 år och till och med sista året på 
gymnasiet.  
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Förvaltningen har begärt in prisuppgifter från Skånetrafiken som har lämnat 
över prisexempel på vad de bedömer ett införande av ungdomsbiljett skulle 
innebära för Bjuvs kommun: 

Skånetrafiken har under hösten lanserat ett nytt erbjudande till 
kommunerna; Ungdomsbiljett, som ett komplement till Skolbiljett. 
 
Den befintliga Skolbiljetten köper kommunerna till de skolelever som är 
berättigade till skolskjuts och som kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun är 6.450:- för grundskoleelever och 7.550:- för 
gymnasieelever. 
 
Ungdomsbiljetten kommer också att gälla i hela Skåne, fast alltid, alltså 
även på helger och under sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun kommer vara 3.550:- för ungdomar i 
grundskoleåldern och 7.550:- för ungdomar i gymnasieåldern. 
 
Att priset för erbjudandet som är bättre för den enskilde ungdomen är lägre 
per styck förvånar säkert men förklaras av att kommunen måste välja ett 
åldersspann och köpa ungdomsbiljetten till alla ungdomar i det 
åldersspannet som är skrivna i kommunen. 
 
Kommunens administration av ungdomsbiljetten kommer att fungera på 
samma sätt som för skolbiljetten så det blir inte mycket nytt att behöva lära. 
 
Räkneexempel 
Enligt Skånetrafikens uppgifter har Bjuv cirka 200 ungdomar i varje årskull, 
alltså cirka 600 i åldern motsvarande årskurs 7-9 och cirka 600 i 
gymnasieåldern. 
Ungdomsbiljett till dessa skulle då kosta: 
600*3.550+600*7.550=6.660.000:- 
 
I dag köper Bjuv cirka 70 skolbiljetter för grundskolan och nästan 600 för 
gymnasieskolan. Alltså, nästan alla i gymnasieåldern har redan skolbiljett. 
En rimlig uppskattning från Skånetrafikens sida är att merkostnaden för Bjuv 
att köpa Ungdomsbiljett till de totalt cirka 1.200 ungdomarna i åldersspannet 
som motsvarar årskurs 7-9 plus gymnasiet är högt räknat 
600*3.550=2.130.000:-. 
 
Samlad bedömning: 
Det saknas medel i nuvarande budget för att införa ungdomsbiljetten för 
samtliga ungdomar 7-9 samt i gymnasieåldern. Frågan bör därför får lyftas 
som en satsning i den ordinarie budgetprocessen.  
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Ordförandes förslag till beslut 

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

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och bifallsyrkanden 
till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

 

 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 218 Dnr 2021-00397  

Yttrande över revidering av Naturvårdsplan för Skåne 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne genomför samråd från den 15 september 2021 till den 
15 november 2021 angående ”Naturvårdsplan för Skåne 2021”. 
Länsstyrelsen Skåne har beslutat att revidera de äldre 
naturvårdsprogrammen för Kristianstads län och Malmöhus län. Enligt 
länsstyrelsen Skåne syftar naturvårdsplanen för Skåne främst till att fungera 
som planeringsunderlag för mark- och vattenanvändning inom fysisk 
planering med avvägningar mellan olika intressen, bland annat för 
regionplanering och kommunernas översiktsplanering.   

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-11-01 
Naturvårdsplan för Skåne, inkl. bilaga och webbsida 
(https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-
byggande/naturvardsplan/skane-nordvast.html)  
  

 

Ärendet 

Länsstyrelsen Skåne genomför samråd från den 15 september 2021 till den 
15 november 2021 angående ”Naturvårdsplan för Skåne 2021”. 
Länsstyrelsen Skåne önskar ta del av synpunkter avseende förslaget till 
naturvårdsplan för Skåne 2021. Enligt vad som framgår i remitterat material 
är förslaget till ny naturvårdsplan att betrakta dels som en revidering av det 
befintliga materialet från 1996 och 1997, dels ett planeringsunderlag. 
Länsstyrelsen Skåne har beslutat att revidera de äldre 
naturvårdsprogrammen för Kristianstads län och Malmöhus län. Enligt 
Länsstyrelsen Skåne syftar naturvårdsplanen för Skåne främst till att 
fungera som planeringsunderlag för mark- och vattenanvändning inom 
fysisk planering med avvägningar mellan olika intressen, bland annat för 
regionplanering och kommunernas översiktsplanering.   

Enligt remitterat material har revideringen, av de äldre naturvårdsplanerna, 
gjorts utifrån biologiska värden. Något som har medfört att, som 
länsstyrelsen beskriver, en del områden har värderats annorlunda eller 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/naturvardsplan/skane-nordvast.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/naturvardsplan/skane-nordvast.html
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försvunnit. Vidare har inga nya, under framtagandet av remitterat förslag, 
inventeringar genomförts. Länsstyrelsen Skåne skriver att 
sammanställningen bygger på publicerat material, varibland de skånska 
kommunernas antagna naturvårdsprogram framhålls som källor.     

Länsstyrelsen Skåne efterfrågar, av Bjuvs kommun, att det genom 
förevarande yttrande särskilt ska framgå: 

1. Delar ni vår bedömning avseende klassificering av områden?  

2. Har ni förslag på områden som inte finns med?  

3. Är kartmaterialet tillräckligt tydligt?  

4. Har ni synpunkter på beskrivningarna av de olika områdena?  

5. Har ni några övriga synpunkter?  

Enligt remitterat material framgår att det förekommer vissa skillnader mellan 
karttjänst och PDF-dokument avseende namn, nummer och klassning på 
objekten.  
 

Beskrivning av förslaget 

Enligt vad som framgår av förslag till Naturvårdsplan för Skåne 2021 syftar 
det till att kunna nyttjas som planeringsunderlag där särskilt värdefulla 
områden är avgränsande, klassade och beskrivna. Sedan tidigare finns en 
naturvårdsstrategi för Skåne, som togs fram år 2015, och genom arbetet 
med grön infrastruktur finns kunskapsunderlag, analyser och annat 
kunskapsunderlag som är värdefullt för den fysiska planeringen. 
Länsstyrelsen menar att Naturvårdsplan för Skåne 2021 kompletterar dessa 
material. Enligt remitterat material har naturvårdsplanen utformats för att ge 
en bild av vilka prioriteringar som naturvården bör göra avseende den 
biologiska mångfalden. Planerare och beslutsfattare pekas ut som de som 
de viktigaste målgrupperna. Enligt beslut från länsstyrelsen Skåne 
fokuseras naturvårdsplanen på biologiska värden. Varken vare sig 
landskapsvärden, rekreativa värden eller geologiska värden tycks ingå i 
revideringen. Således, enligt länsstyrelsens resonemang, omfattas inte hela 
ämnesområdet naturvård i föreslagen Naturvårdsplan för Skåne 2021.  
 
I Naturvårdsplan för Skåne 2021 presenteras områden värderade enligt en 
klassning om tre där klass 1 (ett) är högst värderad. Enbart de två högst 
värderade klasserna, klass 1 och klass 2, ingår i naturvårdsplan för Skåne. 
Länsstyrelsen Skåne framhåller det som önskvärt att den föreslagen 
klassning avseende de två högst värderade klasserna, klass 1 och klass 2, 
stämmer överens med kommunernas klassning avseende områden med två 
högst värderade klasserna. Länsstyrelsen menar att klass 3 bedöms framför 
allt är av kommunalt intresse samt att huvuddelen av de utpekade 
områdena i de kommunala naturvårdsdokumenten är med som, åtminstone, 
klass 3 i förslagen Naturvårdsplan för Skåne 2021.  
 
Sju stycken områden, inom Bjuvs kommun, ingår i Naturvårdsplan för 
Skåne 2021. Det är med andra ord sju områden som har erhållit klass 1 
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respektive klass 2 enligt Länsstyrelsen Skånes klassning med fokus på 
biologiska värden. De är följande:  

• Hallabäckens dalgång (klass 1) 

• Boserup (klass 2) 

• Gedsholmskärret (klass 2) 

• Vegeåns dalgång (klass 2) 

• Vrams Gunnarstorp (klass 2) 

• Västergårda fälad (klass 2) 

• Åvarps bokskog (klass 2) 
Därutöver återfinns ett flertal områden med i remitterat material som erhållit 
klass 3.   
 
Områdena visas i figuren nedan.  
 

 

Figur 1 ovan, ett skärmutklipp remitterad karttjänst, visar områdena som 
ingår i föreslagen Naturvårdsplan för Skåne 2021 (https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1641cf1ef3cb483aaa2ea23061
1b278a&bookmarkid=25118).   

 
Länsstyrelsen Skåne landar i slutsatsen: ”De viktigaste naturområdena i 
kommunen är Hallabäckens dalgång med angränsande naturområden samt 
området kring Vrams Gunnarstorps slott.” (text från allmän beskrivning av 
Bjuvs kommun). 
 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1641cf1ef3cb483aaa2ea230611b278a&bookmarkid=25118
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1641cf1ef3cb483aaa2ea230611b278a&bookmarkid=25118
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1641cf1ef3cb483aaa2ea230611b278a&bookmarkid=25118
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Som komplement till ovan beskrivna kärnvärden (klassificerade områden) 
och sett som en ansats att beskriva kvaliteterna i av avseende natur, 
presenteras en analys av markanvändningen i Bjuvs kommun. Enligt 
länsstyrelsen Skåne är en stor del av skogsmarken i kommunen intensivt 
nyttjad. Något som enligt länsstyrelsen medför, i detta fall, låga naturvärden. 
En tredjedel av Bjuvs kommuns landareal är, enligt länsstyrelsen, mindre 
påverkad av människan och 7,8% av ytan bedöms, enligt förslaget, ha höga 
värden (16,7% sägs vara genomsnitt). En dryg procent av kommunens 
areal är skyddad (drygt 4 sägs vara genomsnitt). 
 
Synpunkter 

Naturvården är av stor vikt för att skydda och förvalta värdefulla områden 

och arter. Naturvården är även betydelsefull för att möta människans behov 

av att nyttja naturen och allt som naturen ger. Bjuvs kommun ser positivt på 

Naturvårdsplan för Skåne 2021. 

 

Länsstyrelsen framhåller det som önskvärt att den föreslagen klassning 

avseende de två högst värderade klasserna stämmer överens med 

kommunernas klassning avseende områden med två högst värderade 

klasserna. I figuren nedan visas hur kommunala respektive regionala 

naturvårdsprogram samverkar och förhåller sig till varandra.  

 
Figur 2 ovan, ett skärmutklipp från remitterat material, visar hur kommunala 

respektive regionala naturvårdsprogram samverkar och förhåller sig till 

varandra (bild från Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan Skåne 2021). 

 

Kommunens områden med klass 1 och klass 2 visas i figuren nedan.  
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Figur 3 ovan, ett skärmutklipp från kommunens naturvårdsprogram som 

visar områden med klass 1 (röd färg) och områden med klass 2 (gul färg). 

 

Noterbart är att kommunens områden med klass 1 och klass 2 skiljer sig 

från länsstyrelsens klassning, enligt figur 1. Enbart ett område med klass 1 i 

kommunens naturvårdsprogram tycks erhålla samma klassificering. Tio 

områden med klass 1 i kommunens naturvårdsprogram erhåller inte klass 1 

enligt länsstyrelsens bedömning. Nio av dessa områden erhåller klass 2 

enligt länsstyrelsens bedömning. Ett område klass 1 i kommunens 

naturvårdsprogram erhåller klass 3 enligt länsstyrelsens bedömning. Av 

kommunens 23 områden med klass 2 erhåller merparten av dessa klass 3 

enligt länsstyrelsens bedömning. Ett område och större delar av ytterligare 

två med klass 2 i kommunens naturvårdsprogram erhåller klass 1 enligt 

länsstyrelsens bedömning. Nio områden med klass 2 erhåller samma 

klassning enligt länsstyrelsens bedömning. Ett område med klass 2 i 

kommunens naturvårdsprogram saknas helt i remitterat material. Önskvärt 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (26) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

vore, enligt kommunen, att göra en mer noggrann översyn av skillnader 

mellan de områden som ingår i kommunens naturvårdsprogram och 

remitterat material. Dessvärre är det inte möjligt att göra dessa jämförelser 

eftersom kommunens områden inte ingår som en del av det material som 

syns i remitterad karttjänst. Önskvärt vore att ta del av remitterat material 

via en gemensam GIS-tjänst alternativt länsstyrelsens förslag på områden 

som WMS-tjänst, databas eller georefererad fil.  

 

År 1991 lät Bjuvs kommun inventera värdefull natur inom kommunen. Några 

år senare antogs ett miljö- och naturvårdsprogram. År 2016 antogs 

kommunens senaste naturvårdsprogram. En genomgående tendens är att 

de inventerade områdenas utbredning har varierar mellan de olika 

programmen. Noterbart är att så även är fallet gällande Länsstyrelsens 

naturvårdsprogram för Malmöhus län 1997 och Naturvårdsplan för Skåne 

2021. De utpekade områdenas utbredning skiljer sig mellan länsstyrelsens 

program från år 1997 och nu remitterad plan från år 2021. Trenden är att 

områdenas utbredning minskar. En rad faktorer spelar givetvis in här, 

såsom minskade värden, olika metodik vid inventering eller 

sammanställning av information, med mera. Enligt Länsstyrelsen beror 

skillnaden främst på att naturvärdena för remitterad plan fokuseras på 

biologiska värden. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun, antagen år 2016, 

anges som en av referenserna vid klassning av områdena i Naturvårdsplan 

för Skåne 2021, gällande klass 1 och klass 2. Bjuvs kommun noterar även 

att områdena som visas med klass 3 i remitterat material tycks ha 

någorlunda samma utbredning som kommunens naturvårdsprogram. I 

Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun, framgår det att bedömningen som 

ligger till grund för Bjuvs kommuns klassning i huvudsak följer Svensk 

standard SS199000:2014. Klass 1-3 återges i naturvårdsprogrammet och 

klass 4 ingår inte. I Bjuvs kommuns naturvårdsprogram framgår också att 

det är ”högst sannolikt att det finns ytterligare värdefulla områden som 

väntar på upptäckt, något man måste vara införstådd med vid planering och 

annan användning av programmet.” (text från Naturvårdsprogram för Bjuvs 

kommun).  

 

Bjuvs kommun har kartlagt, på ett övergripande plan, ekosystemtjänster 

inom kommunen. Inom ramen för uppdraget, som genomfördes under år 

2020, ingick även en kartläggning av biologisk mångfald. 

Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun ingick som en del av källorna till 

denna kartläggning. Kartläggningen resulterade i områden som bedömdes 

enligt skalan; viss kapacitet, medelkapacitet, hög kapacitet samt mycket hög 

kapacitet avseende biologisk mångfald. Ytterligare eller fler områden än de 

som ingår i Bjuvs kommuns naturvårdsprogram pekas, i och med denna 

kartläggning, ut som viktiga då de bedömts ha mycket hög kapacitet 

avseende biologisk mångfald. Remitterat material sägs fokusera på 

biologiska värden. Förslagsvis tar länsstyrelsen Skåne fasta vid ovan 
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beskrivna kartläggning och väger in de utpekade områdena som bedömts 

ha mycket hög kapacitet avseende biologisk mångfald i sin bedömning 

avseende klassificering av områdena i nu remitterad plan. 

Områdena visas i figuren nedan.  
 

 
Figur 4 ovan, ett skärmutklipp från kartläggningen visar områden med 

mycket hög kapacitet avseende biologisk mångfald. Kartläggningen kan nås 

via: 

https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57

ce4ab44378b2a0c96367d59e2, 

 

Sammanfattningsvis är det delvis svårt att bedöma materialet. Detta härrör 

till det faktum att det finns svårigheter att bedöma om områdenas 

utbredning i remitterat material stämmer överens med de områden som 

beskrivs i Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun.  

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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Kommunen önskar förtydligande avseende det område som i kommunens 

naturvårdsprogram erhåller klass 1 men som erhåller klass 3 enligt 

länsstyrelsens bedömning.   

Kommunen önskar förtydligande avseende det område som i kommunens 

naturvårdsprogram erhåller klass 2 men som överhuvudtaget inte finns med 

i remitterat material. Önskvärt vore att länsstyrelsen utvecklar sitt 

resonemang kring detta.  

Kommunen anser vidare att kartläggningen av ekosystemtjänster, som 

genomfördes under år 2020, och som inkluderade kartläggning av biologisk 

mångfald kan vara till gagn med stöd i det beslut som länsstyrelsen fattat 

om fokus på biologiska värden. Kommunens kartläggning identifierar 

områden som inte finns med i vare sig kommunens naturvårdsplan eller 

remitterat förslag.    

 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se (skriv remiss Naturvårdsplan 
511-35317-2021 i ämnesfältet.) 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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