
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-20 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 februari 2023 kl. 19:00 
i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 2 mars kl 16:00, digital justering  

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Revidering av grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00613  

5.  Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun - antagande 
Dnr 2023-00056  

6.  Finanspolicy för Bjuvs kommun 
Dnr 2023-00080  

7.  Ägardirektiv och bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 
Dnr 2023-00079  

8.  Uppdaterade policyer för representation, gåvor, mutor och jäv 
Dnr 2022-00345  

9.  Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående att återgå till 37-timmarsvecka som 
heltidmått inom Vård och Omsorg 
Dnr 2022-00204  

10.  Avsägelse från Martin Fridehjelm (S) som huvudman i Ekeby Sparbank samt val av ny 
huvudman 
Dnr 2023-00091  

11.  Avsägelse från Lars Paradis (S) som ersättare i tekniska nämnden samt val av ny 
ersättare 
Dnr 2023-00105  

12.  Anmälningar  
A: Länsstyrelsen: Beslut om ny ersättare efter Camilla Sjöberg (C) i 
kommunfullmäktige (med bilaga) 

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

Gruppmöten: 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se
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Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
   från gruppledare 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

  

 

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.  
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 30 
 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef  
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-20 
Referens 

KS 2022-00613 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av grävbestämmelser för allmän platsmark i 
Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

   

Julia Pietrek 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Diariet 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 161 Dnr 2022-00162  

Uppdaterad Grävbestämmelser 

Sammanfattning 

På uppdrag av teknisk nämnd har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
reviderade grävbestämmelser. Syftet med ändringarna är att skärpa kraven 
på återställningstid, framför allt genom att införa sanktionsmöjlighet vid 
saktfärdighet. Sanktionerna innebär vite eller att kommunen själv övertar 
återställningen. Ett antal andra mindre justeringar är också gjorda. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13, Linus Arbin Borsiin 
Grävbestämmelser 
Grävbestämmelser 2022-12-09 Ändringar markerade 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
börja gälla 2023-03-01.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Grävbestämmelser för allmän platsmark i 
Bjuvs kommun och att de ska börja gälla 2023-03-01.      
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Tekniska förvaltningen 
Linus Arbin Borsiin, verksamhetschef gata/park 
Linus.arbin-borsiin@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-13 
Referens 

TN 2022-00162 

 

 
 

 

 

Uppdaterad Grävbestämmelser 

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av teknisk nämnd har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
reviderade grävbestämmelser. Syftet med ändringarna är att skärpa kraven 
på återställningstid, framför allt genom att införa sanktionsmöjlighet vid 
saktfärdighet. Sanktionerna innebär vite eller att kommunen själv övertar 
återställningen. Ett antal andra mindre justeringar är också gjorda. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13, Linus Arbin Borsiin 
Grävbestämmelser 
Grävbestämmelser 2022-12-09 Ändringar markerade 

  

 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
börja gälla 2023-03-01.      

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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1. Bakgrund 

I Bjuvs kommun är det Tekniska Nämnden som ansvarar för förvaltning av 

vegetation, utrustning och anläggningar samt att upprätthålla en god trafikmiljö på 

den allmänna platsmarken, gator, torg och parker i kommunen. Tekniska Nämnden 

är kommunens väghållare och har delegerat till tjänstepersoner vid Tekniska 

Förvaltningen att fatta beslut i ärenden om grävtillstånd. 

För grävning på allmän platsmark i Bjuvs kommun krävs tillstånd som medges av 

Tekniska Förvaltningen efter godkänd ansökan enligt dessa bestämmelser. 

Sökande ansvarar för att upprätta god säkerhet, framkomlighet och trygghet under 

grävning samt att boende, näringsliv och trafikanter får information inför och under 

grävningsarbetet. 

För Bjuvs Kommun är det angeläget att genom långsiktig planering kunna samordna 

och minimera antalet grävningar i det offentliga rummet. Grävningstillfällen ska 

anpassas efter allmänhetens behov, likaså ställs krav på snabb återställning av hög 

kvalitet för att allmänheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 

 

 

2. Allmänt 

2.1 Kommunens ansvar 

Tekniska Förvaltningen medger grävtillstånd på allmän platsmark i Bjuvs kommun. 

2.2 Sökandes ansvar 

Den som söker och gräver på allmän platsmark ska: 

• Söka grävtillstånd senast 6 veckor innan den planerade grävningen. För 

grävtillstånd i månaderna juni, juli, augusti ska tillstånd sökas 10 veckor innan 

den planerade grävningen. 

• Vid akuta grävningar skall grävtillstånd sökas hos kommunen senast vardagen 

efter att grävarbetet påbörjats. 

• I de fall det är nödvändigt, upprätta en trafikanordningsplan samt få den 

godkänd av den kommunala väghållaren. 

• Ta reda på vilka fastighets- och markägare som berörs av grävningen, och 

informera dessa. 

• Kontakta berörda ledningsägare samt ta hänsyn till ledningsägares enskilda 

säkerhetsavstånd. 

• Utföra ledningskoll och få utsatt samtliga ledningar som kan beröras av 

grävningen. 

• I de fall det behövs, söka och bekosta tillstånd för upplåtelse av allmän 

platsmark. 



 

4 
 

• Vid nedläggning av kablar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 

(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning). 

• Informera Tekniska Förvaltningen om växtlighet påverkas av grävningen. 

• I förekommande fall remittera den planerade åtgärden via den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten om åtgärden kan antas påverka kollektivtrafikens 

framkomlighet.   

• I de fall det är nödvändigt, söka tillstånd från andra myndigheter vid grävning 

inom områden som omfattas av bevarande av kulturmiljö, naturreservat osv. 

• Ansvara för att uppbrutet material, ex; plattor och kantsten, förvaras så de inte 

skadas och kan användas vid återställning av grävningsarbetet. Uppbrutet 

material ska förvaras så att risk för stöld minimeras. Tekniska Förvaltningen 

kan kräva att uppbrutet material förvaras inhägnat. 

• Vidta åtgärder för att minimera inverkan på människors hälsa, t ex åtgärder 

som minskar buller, spill och damm.  

• Utföra egenkontroll under arbetet samt lämna denna till Tekniska 

Förvaltningen innan besiktning. 

• Inför slutbesiktning leverera inmätt material på ledningens slutgiltiga läge. 

Inmätning levereras som Shape-fil med koordinatsystem SWEREF99_13_30. 

• Säkerställa att arbetsområdet är i sådant skick att god ordning, säkerhet och 

framkomlighet upprätthålls fram till genomförd slutbesiktning. 

• Ansvara gentemot både Bjuvs kommun och tredje man för skador på person, 

egendom eller annan anläggning som uppkommer till följd av arbetet. 

• Under garantitiden ersätta uppkomna brister. 

 
 

3. Planering  

3.1 Planering och samordning 

Genom att planera grävningar i god tid och samordna grävande aktörer så kan 

antalet grävningar i Bjuvs kommun minimeras. Det är samtligas ansvar att 

grävarbeten samordnas. Aktörer med tillgång till kommunens samordningskarta har 

ansvar att samordna med övriga aktörer. För aktörer utan tillgång till kartan delger 

kommunen möjlig samordning. Den som söker grävtillstånd ansvarar för att kontakta 

andra ledningsägare angående säkerhetsavstånd. 

3.2 Information till tredje man 

Vid samtliga grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun är det viktigt att 

allmänheten visas hänsyn. Den som sökt grävtillstånd av kommunen ansvar för att 

informera berörda parter i god tid innan grävarbetet startar. Informationsformen kan 

variera, t ex möte, informationsblad eller information på webbplats. Typ och mängd 

av information varierar beroende på förväntad störning för allmänheten. Det är 

Tekniska Förvaltningen som bedömer acceptabel nivå av störning.  

Hur störande en grävning kan förväntas vara beror på: 

- Läge 
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- Omfattning 

- Tidpunkt på dygnet 

- Byggtid 

En grävning av mindre eller akut karaktär behöver inte alltid informeras till 

allmänheten. Till exempel så kan det inte förväntas att akuta grävningar som inte kan 

vänta, till följd av exempelvis läckage i vattenledning, ska komma allmänheten till 

känna i förväg. Det är grävtillståndets innehavare som ansvarar för bedömningen av 

vilken information som ska tillgodogöras allmänheten. Bedömningen ska meddelas 

Tekniska Förvaltningen innan grävarbetet påbörjas, för besked om eventuella 

kompletteringar. 

 

 

4. Tillstånd 

Tekniska Förvaltningen medger, på delegation av Tekniska Nämnden, grävtillstånd 

och TA-plan i Bjuvs kommun. Andra tillstånd kan vara nödvändiga. Det är sökandes 

ansvar söka rätt tillstånd av samtliga berörda myndigheter. 

4.1 Grävtillstånd 

Vid alla grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun krävs grävtillstånd av 

Tekniska Förvaltningen. Ansökan görs via kommunens hemsida www.bjuv.se. 

Arbetet får inte påbörjas utan från Bjuvs kommun medgivet tillstånd. Tillståndet gäller 

endast under den tid som ansökan avser. Om tillståndet behöver förlängas ska detta 

godkännas skriftligt av Tekniska Förvaltningen. Förlängning medges endast vid goda 

skäl. 

Den som fått beviljat grävtillstånd bär ansvar för att grävande aktör följer de regler 

och villkor som finns i dessa bestämmelser. Tekniska Förvaltningen äger rätt att med 

omedelbar verkan återkalla erhållet grävtillstånd om kommunens villkor och krav för 

grävande aktörer inte följs. Kommunen är inte i någon form ersättningsskyldig om 

tillstånd återkallas enligt ovan.  

Det är viktigt att kommunen får korrekta upplysningar innan grävtillstånd medges. 

Därför ska ansökan om grävtillstånd innehålla: 

- Beskrivning av arbetets omfattning. 

- Vilka tider arbetet planeras pågå. 

- En karta med arbetsområdets och schaktets placering. 

4.2 Trafikanordningsplan (TA-plan) 

Vid arbete i den kommunala väg- och gatuinfrastrukturen som förväntas påverka 

trafiken krävs en godkänd TA-plan. Det kan även gälla grävning på gång- och 

cykelvägar eller andra platser där allmänheten påverkas. TA-planen ska vara 

godkänd av Tekniska Förvaltningen innan grävarbetet påbörjas.  

http://www.bjuv.se/
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Skyltningen ska ta särskild hänsyn till framkomligheten för aktiva färdmedel; gång-, 

cykel- och kollektivtrafik. Omledning av gående och cyklister ska om möjligt undvikas. 

Skyltningen ska också medföra en fortsatt god tillgänglighet för människor med 

funktionsvariation. 

Sökande ska delge TA-planen till minst följande: 
• Räddningstjänsten 
• Skånetrafiken 
• Polisen 

4.3 Belamring av allmän platsmark 

Om allmän platsmark behöver tas i anspråk för uppställningar eller upplag ska 

ansökan göras till Polismyndigheten enligt gällande bestämmelser, via hemsidan 

www.polisen.se. I de fall det krävs ska sökande ansöka om bygglov hos kommunens 

Byggnadsförvaltning samt teckna nyttjanderättsavtal med Kommunstyrelsens 

Förvaltning. För allmän platsmark som tas i anspråk tar kommunen ut en avgift enligt 

i kommunfullmäktige senast beslutad taxa. 

 

 

5. Innan arbetet startar 

5.1 Syn av arbetsområdet 

Tekniska Förvaltningen kan kalla till gemensam syn av platsen innan grävtillstånd 

medges eller innan grävarbetet påbörjas. Sökande ansvarar i annat fall för att själv 

genomföra, protokollföra och fotodokumentera syn – skador som inte dokumenterats 

vid inledande syn av arbetsområdet antas vid slutbesiktning vara förorsakade av 

sökande. Syn innefattar följande punkter: 

• Omfattning av arbetsområdet 

• Ledningens sträckning 

• Standard på gata och övriga anläggningar 

• Mark och växtlighet som kan beröras av arbetet 

• Skyddsåtgärder 

• Återställningens omfattning 

Vid gemensam syn upprättar Tekniska Förvaltningen protokoll och 

fotodokumentation. 

5.2 Förläggning av ledning 

Vid förläggning av ledning ska hänsyn ges till närliggande ledningar och övrig 

omgivning. Förläggning av ledning i orörd mark ska undvikas för att minimera risken 

att i framtiden behöva flytta en ledning. Orörd mark är sådan som inte är förlagd med 

ledningar eller på något sätt belagd och bebyggd. Ledningar ska i möjligaste mån 

samförläggas. Bjuvs Kommun äger rätten att revidera och ändra föreslagen 
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förläggning av ledning. Krav på revidering eller ändring sker i samband med syn av 

platsen eller vid ansökan om grävtillstånd. 

Förläggning av ledning och tillhörande anläggning på belagda ytor får inte placeras i 

överbyggnaden. 

 
5.3 Befintliga ledningar  
Grävande aktör ska i god tid före arbetets genomförande säkerställa att denne har 

tillräcklig information om befintliga anläggningar. Bjuvs kommun hänvisar till 

Ledningskollen, www.ledningskollen.se för mer information om befintliga ledningar. 

Genom Ledningskollen begär sökanden ledningsanvisning/kabelanvisning av den 

som äger ledningar i området. För information om kommunens vatten och 

avloppsledningar hänvisar kommunen till NSVA, www.nsva.se. För information om 

belysningskablar hänvisas till Bjuvs Kommun. 

 

 

6. Utförande 

6.1 Allmänt 

Samtliga anläggningsarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska utföras enligt 

senast utgiven AMA Anläggning och därigenom åberopade handlingar om inget 

annat anges eller överenskommits. Grävarbeten ska utföras på så sätt att 

kommunens anläggningars konstruktion, bärighet och slitstyrka består. 

Arbeten intill andra ledningar ska utföras enligt respektive ledningsägares föreskrifter 

och krav på säkerhetsavstånd. 

Grävande aktör ska på begäran kunna redovisa dokumentation där uppfyllandet av 

gällande krav styrks. Kontroll och provtagning ska utföras enligt senaste utgåvan av 

AMA och handlingar åberopade i AMA. 

Följande ska ingå i egenkontroll 

- Förläggningsdjup av ledning 

- Packningskontroll 

- Material (Se bilaga 1 återställningstabell)  

- Kontroll av jämnhet och tvärfall 

 

Minsta förläggningsdjup av ledning enligt nedan: 

Typ av anläggning Minsta förläggningsdjup överkant 
rör 

Huvudgata, Bussgata, industriområde 800 mm 

Lokalgata, uppsamlingsgata 650 mm 

Gångbana, cykelbana, grönytor 550 mm 
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Större ledningar som gas, VA och fjärrvärme placeras typiskt sett i körbana. Mindre 

ledningar som el och fiber placeras typiskt sett i gång- och cykelbana. Förläggning av 

ledning i grönytor ska undvikas och godkänns endast i undantagsfall. Ledningar ska 

inte förläggas i stödremsan. Kablar som inte läggs i skyddsrör ska tydligt förses med 

märkband. 

Anläggning av tillfällig väg med bituminös beläggning eller tillfällig väg med slitlager 

av grus utförs enligt senast gällande AMA anläggning. 

6.2 Schaktning 

Grävande aktör ska undvika att lämna öppna schakt där arbete inte utförs 
kontinuerligt. Om det är nödvändigt att lämna schaktet öppet ska hänsyn tas till 
allmänhetens framkomlighet och säkerhet. 
 
Om allmänhet har tillgång till yta där arbete bedrivs får inte schaktåterställningar med 
skarpa kanter eller omärkta schaktåterställningar utan avstängning förekomma. Då 
bärlager läggs i väntan på asfaltering, ansvarar grävande aktör för kontinuerligt 
underhåll, t ex påfyllning upp till samma nivå som angränsande ytor så fort det 
behövs för att inga gropar ska uppstå. 
 
6.3 Grävning vid träd, buskage eller annan växtlighet  
 
Vid alla grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska hänsyn tas till befintlig 
växtlighet. Tekniska förvaltningen kan avkräva särskilda åtgärder från 
tillståndsinnehavaren för att skydda närliggande växtlighet mot skador. Om växtlighet 
berörs av upplag, grävning eller annat arbete ska sökande bifoga ritning på planerat 
skydd. 
 
Vid behov av beskärning av träd och buskar ska samråd göras med Tekniska 
förvaltningen. Beskärningen ska utföras fackmannamässigt och bekostas av 
ledningsägaren. Träd, buskar och annan vegetation får inte sågas ner eller grävas 
bort utan skriftligt tillstånd från Bjuvs kommun. 
 
Träd som står i anslutning till arbetsområdet ska hägnas in alt. inbrädas så skador 
inte uppstår. Inga grävningar eller upplag får förekomma inom trädens skyddszon 
utan skriftligt medgivande från Tekniska förvaltningen. Ett träds skyddszon är 1 meter 
utanför trädkronas dropplinje, dock minst tre meter från trädets stam. 
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Figur 1: Skyddszon för träd 

 
Tillstånd ska inhämtas från Bjuvs kommun om grövre rötter än 50 mm önskas kapas. 

Handgrävning ska alltid utföras i anslutning till trädets rotsystem. Om det så erfordras 

så ska tunnling under rötter utföras för att förhindra onödig avsågning. 

Trädets rötter får inte utsättas för torka eller kyla. Frilagda rötter måste skuggas med 
väv eller liknande material samt hållas fuktiga under hela tiden som de är blottlagda. 
Återfyllnad av frilagda rötter efter schakt ska därför ske skyndsamt. Vid eventuell 
kapning av rötter ska dessa utföras fackmannamässigt. Rötter får inte grävas/slitas 
av utan sågas/skäras av med ett rent snitt.  
 
Flyttad utrustning ska återställas efter avslutat arbete. Utrustning som kommit till 
skada ska ersättas med likvärdigt material i överenskommelse med Bjuvs Kommun.  
Uppgrävt växtmaterial som ska återplanteras, ska hållas jordslaget och väl 
genomfuktat under hela arbetstiden. Återplantering av uppgrävt material ska ske 
skyndsamt.  
 
Lämpliga maskiner ska användas vid schaktning på grönytor för att minimera risken 
för packningsskador. Åtgärder ska tas för att skydda marken mot komprimering. 
Innan återställning av grönområden, ska underbyggnad luckras upp för att bryta upp 
kompakterade lager så att rötter och vatten kan tränga ner.  
 

6.4 Hantering av material  
 

Grävande aktör ska hantera befintligt material varsamt i samband med grävning. 
Slitlager av plattor, klinker, betongsten och liknande ska rivas så att materialet inte 
skadas. Materialet avlägsnas varsamt, rensas och staplas på pall oavsett längden på 
grävningsarbetet. Skadas material vid grävning ska det ersättas på grävande aktörs 
bekostnad. 
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7. Återställning 

7.1 Allmänt 

Allt återställningsarbete på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska utföras enligt 

senaste utgåvan av AMA anläggning om inget annat anges. Material som ska 

användas vid återställning redovisas i Bilaga 1 (Återställningstabell). Undantag från 

denna tabell kan göras i undantagsfall, efter skriftlig överenskommelse med Tekniska 

Förvaltningen. 

Återställning ska genomföras inom 4 veckor efter att grävarbetet är avslutat, och i så 

god tid att slutbesiktning och eventuell efterbesiktning hinner göras innan 

grävtillståndets sista datum. Det åligger grävande aktör att kontakta Tekniska 

Förvaltningen om skäl för fördröjning och eventuellt förlängt grävtillstånd uppstår. 

Tekniska Förvaltningen bedömer om grävtillståndet kan förlängas. 

För att säkerställa att alla återställningar hinner bli färdiga innan vinteruppehållet 

beviljas inte grävtillstånd längre än till 1 december, ibland tidigare än så.  

 

 

7.2 Hårdgjorda ytor 

Vid asfalteringsarbeten ska maskinläggning i största möjliga mån utföras. Lager ska 
utföras med 4 mm jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och 6 mm på 
obundet underlag. Tolerans mäts som största tillåtna avvikelse från en 3 meter lång 
rätskiva, lagd i godtycklig riktning. 
 
Vattensamlingar får inte förekomma på färdigställda slitlager eller på anslutande ytor.  
Beläggningarna ska vara anpassade i förhållande till nivån på ny beläggningsyta. 
Efter att justeringar är utförda ska betäckningen ligga max 10 mm under 
beläggningens överyta (markhöjd). Inga delar får sticka upp ovan överytan.  
Stödremsor ska bestå av bergkross (0-8 mm) och ska läggas om slitlagrets tjocklek 
understigen 50 mm. Om slitlagrets tjocklek är 50 mm eller större ska stödremsan 
utföras i dubbla lager. Stödremsan ska vara lagd senast en vecka efter 
beläggningens färdigställande. 
 
Vid återställning av beläggningar i körbanor ska skarvar alltid placeras i vägens mitt, 
körfältslinjer eller kantlinjer. Skarvar vid övergrävning, ska alltid läggas i 90 grader 
från kantsten i rak linje mot vägens mitt. 
 
I de fall avståndet är mindre än 1 meter till tidigare beläggningsskarv eller 
brunnar/kantsten så ska återställning ske till tidigare skarv, brunn eller kantsten.  
 
Om grävning/schakt utförs på mer än 50 % av bredden på gatan så ska hela bredden 

återställas med ny toppbeläggning enligt exempel 1 och 2 (figur 2).  
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Figur 2 

På gång- och cykelbanor inklusive gator som har en bredd som är mindre än 4.0 
meter så ska alltid återställning ske av hela ytans bredd. 
 
Vid återställning i körbanor ska alltid AG läggas 30 cm utanför schaktkanten och 
anslutningsfräsning minst 20 cm utanför denna yta innan toppbeläggningen tillförs 
(figur 3). 

 
Figur 3 

Vid återställning av gång- och cykelbanor ska toppbeläggningen alltid läggas minst 
30 cm utanför schaktkanten.  
 
Vid återställning av övriga slitlager som t ex plattor, smågatsten och grus ska detta 
alltid ske minst 30 cm utanför schaktgropens kant.  
 
Om grävande aktör, för att uppnå bättre slutresultat, önskar återställa med endast 
AG-beläggning för att vid ett senare tillfälle lägga toppbeläggningen eller på förhand 
bekosta att kommunen senare gör så, kan det i undantagsfall överenskommas 
(skriftligen) med Tekniska Förvaltningen. I sådant fall läggs AG minst 30 cm utanför 
schaktgropen i nivå med topp på anslutande anläggning.  
 
Vägmarkeringar och linjer ska återföras enligt samma utseende som innan 
grävarbetet påbörjades. Om alternativ 2 används för återställning ska 
vägmarkeringar även finnas under det tidsspannet som endast AG-beläggningen 
ligger.  
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Innan gång- och cykelbana tas i bruk ska återställningen vara slutförd och godkänd.  

7.3 Grönytor 

Spår och körskador ska luckras upp genom grävning eller rivning till minst 40 cm djup 
innan matjord läggs ut.  
 
Jord ska, på gräsytor, läggas ut med en lagertjocklek på 200 mm med max 
stenstorlek på 10 mm, s.k. harpad matjord.  
 
Jord, till planteringsytor, läggs ut med en lagertjocklek på 400 mm med max 
stenstorlek på 30 mm, s.k. Hasselfors E-jord eller likvärdig.  
 
Mineraljord, till trädytor, läggs ut med en lagertjocklek på 300 mm och toppas med 
400 mm s.k. Hasselfors E-jord eller likvärdig.  
 
Träd som tas bort ska återplanteras med nya träd och i de fall det inte är möjligt 
återplanteras på annan yta alternativt ersättas kostnadsmässigt enligt senaste 
versionen av Alnarpsmodellen.  
 
Grässådd ska alltid utföras med fröblandningen av villa-typ eller likvärdig produkt 
med en frömängd på 2 kg/100 m². Gräsfröna ska myllas ned och tumlas med 
gallervält.  
 
Grönytan ska efter arbetets avslut vara jämn, utan spårigheter och i sådant skick att 

den kan skötas utan tillkommande anmärkningar. 
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8. Besiktning 

Den sökandes ansvar kvarstår till utförd och godkänd slutbesiktning. Under 

garantitiden är sökande alltid ansvarig för byggnadstekniska fel som beror på 

sökandes eller dennes entreprenörs arbete. 

8.1 Slutbesiktning 

Före sista datum för grävtillståndet ska sökande kalla till slutbesiktning. För 

slutbesiktningens protokoll ansvarar Tekniska förvaltningen. I samband med 

slutbesiktning överlämnas sökandes egenkontroll samt inmätt läge på ledning. 

8.2 Efterbesiktning 

När eventuell anmärkning vid slutbesiktning har åtgärdats ska det rapporteras till 

Tekniska Förvaltningen. Sökande föreslår datum för efterbesiktning. Protokoll för 

efterbesiktning upprättas av Tekniska Förvaltningen. 

8.3 Garantibesiktning 

Garantitiden för återställningsarbetet börjar gälla när slutbesiktningen är godkänd. 

Garantitid vid grävdjup på mindre än 1,5 meter är 3 år. Garantitid vid grävdjup över 

1,5 meter är 5 år. I de fall Tekniska Förvaltningen ser behov av garantibesiktning 

kallas sökande. 

 

 

9. Ersättning för framtida underhåll 
 
Varje lednings- och schaktarbete innebär skador och försvagning av vägkroppen och 
intilliggande beläggning. Sättningar och sprickbildningar är vanligt förekommande 
efter en grävning. Dessa skador kan uppstå långt efter att grävningsarbetet är 
avslutat, även om gatan fått ny beläggning. Tekniska Förvaltningen begär ersättning 
för det framtida underhållet som grävningar förorsakar. Ingen ersättning krävs om 
ytan för återställning överstiger 300 m².  
 
Den framtida ersättningen indexuppräknas enligt entreprenadindex i februari varje år. 
Basmånad är februari 2014. För asfaltsbeläggningar gäller littera 241 och för 
stensatta ytor littera 221. Antaganden och förenklingar har gjorts för att underlätta 
kommunens administration. Nedan antaganden ligger till grund för beräkning av 
ersättningsnivå: 
 
1. 20 % av antalet återställningar i asfalterade körbanor och gångbanor behöver 
åtgärdas. 
2. 10 % av antalet återställningar i stensatta körbanor behöver åtgärdas. 
3. 5 % av antalet återställningar i med betongplattor och gatstens lagda gångbanor 
behöver åtgärdas. 
4. Asfaltsbeläggningars livslängd på körbanor är idag i genomsnitt 25 år. 
5. Grävningsarbeten förkortar asfaltsbeläggningars livslängd i körbanor med 5 år. 
6. Grusade ytor och grönytor behöver ej åtgärdas efter garantitiden. 
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Normalåtgärder och snittkostnader för skador har antagits enligt nedan utifrån 
kommunens gällande avtal för asfaltering och stenläggning 2020-10-01. Alla 
kostnader är exklusive moms: 
 
 

Asfalterade körbanor Fräsning och ny 
beläggning 

420 kr/ m² 

Stensatta körbanor Justering bärlager och 
omsättning 

540 kr/ m² 

Asfalterade cykel- och 
gångbanor 

Rivning, packning och ny 
beläggning 

380 kr/ m² 

Betong/stensatta 
gångbanor 

Justering av bärlager och 
omsättning 

390 kr/ m² 

 
Kommunens ersättning består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen ersätter 

administration, kontroll, besiktning, etc. Den fasta ersättningen per grävtillstånd är 2 

000 kr. Ansökan om grävtillstånd ska gälla arbeten i ett begränsat område som utförs 

sammanhängande. 

Den rörliga delen täcker Tekniska Förvaltningens kostnader som uppstår vid åtgärd 
av skador som uppkommer innan planerade underhållsåtgärder. Kostnaden för att 
åtgärda skador har beräknats enligt: Andel återställningar som behöver åtgärdas x 
snittkostnad för normalåtgärd. Se nedan: 
 
Körbanor 
Asfalterade   20 % x 420 kr/ m² = 84 kr/ m² 
Stensatta  10 % x 540 kr/ m² = 54 kr/ m² 
 
Gång- och cykelbanor 
Asfalterade  20 % x 380 kr/ m² = 76 kr/ m² 
Sten/plattor   5 % x 390 kr/ m² = 19,5 kr/ m² 
 

Ersättning för tidigareläggning av planerade åtgärder, t ex ny toppbeläggning, tas 
endast ut på asfalterade körbanor. Medelkostnad för underhållsåtgärder typ 
toppbeläggningar (inkl. kantstensarbeten, fräsningar etc) är på körbanor 150 kr/m2. 
Ersättningen för tidigareläggningar av planerade åtgärder blir: Grävningars orsakade 
förkortning av livslängd x medelkostnad för underhållsåtgärd. För asfalterade 
körbanor innebär detta att ersättningen blir 20 % x 150 kr/m2 = 30 kr/m2. 
 
Total rörlig ersättning som Tekniska förvaltningen kommer att ta ut blir: 

Körbanor 
Asfalterade   114 kr/ m² 
Stensatta  54 kr/ m² 
 
Gång- och cykelbanor 
Asfalterade  76 kr/ m² 
Sten/plattor   19,5 kr/ m² 
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Ytan som skall ligga till grund för beräkning skall vara ledningsschaktens yta. 
Mängduppgifter skall redovisas i samband med att arbetet klaranmäls i systemet för 
grävansökan. På gångbanor där hela bredden återställts med ny asfaltbeläggning på 
en sträcka om minst 20 m skall ingen ersättning tas ut. 
 
Exempel: Ett ledningsarbete har medfört att man återställt ledningsschakten i en 
asfalterad körbana (100 m2) och en gatstens- och plattbelagd gångbana (200 m2). 
Kommunens ersättning för framtida underhåll blir: 
 
2 000 kr + (100 m2 x 114 kr/m2) + (200 m2 x 19,5 kr/m2) = 17 300 kr (exkl moms) 
(fast)         (rörlig)          (rörlig) 

 

 

10. Påföljder vid brister, vite 
 
 
10.1 Avbrytande av arbete 

Kommunen kan besluta att avbryta sökandes grävarbete om inlämnade handlingar 
inte stämmer överens med arbetet. 
 
I fall där godkänd grävning riskerar säkerheten för trafik och tredje man kan Tekniska 
Förvaltningen, efter information till sökande, omedelbart avbryta arbetet. Avvikelse 
från TA-plan, polistillstånd för belamring, säkerhetsföreskrifter och gällande 
grävbestämmelser med eventuella villkor kan också medföra att Tekniska 
Förvaltningen avbryter arbetet. Vid avbrutet arbete äger kommunen rätt att med 
nödvändiga medel, på sökandes bekostnad, åtgärda avvikelser samt återställa ytor 
och mark. 
 
10.2 Påföljder 
Avsaknad av tillstånd: Kommunen kan komma att polisanmäla sökande om grävning 

i allmän platsmark påbörjas innan avtal, TA-plan och grävtillstånd har upprättats. 

Sökande kan då bli ansvarig att på egen bekostnad återställa grävningen samt 

bekosta Tekniska Förvaltningens administrativa kostnader för att avbryta arbete. 

Fördröjd återställning: Om grävarbetet inte är återställt och slutbesiktigat innan 
grävtillståndets sista datum och Tekniska Förvaltningen inte bedömer att skäl finns 
för förlängning av grävtillståndet (se punkt 7.1) kan Tekniska Nämnden förelägga om 
vite eller övertagande. Om föreläggandet inte åtföljs inom tre veckor, går kommunen 
vidare för utkrävande av vite, alternativt beslutar att avbryta arbetet och ta över 
återställningen på grävande aktörs bekostnad (kommunens entreprenörs kostnad + 
10%). 
 
Bristfälligt utförande: Utförs återställning med avvikelser från kommunens 
återställningstabell (bilaga 1) gällande material, standard och tjocklek ska sökande 
göra om återställningsarbetet på egen bekostnad. 
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Upprepade brister: Om upprepade brister i säkerheten eller utförandet förekommer 
och sökande ej åtgärdat dessa, trots påtalan, äger Bjuvs Kommun rätt att ej bevilja 
ytterligare grävtillstånd för framtida arbeten till den specifika aktören. 
 
 
 

10.3 Vite 

• Om giltigt grävtillstånd ej finns eller innehållet i grävansökan inte 
överensstämmer med verkligheten, utgår vite om 15 000 kr exkl moms per 
tillfälle. 

• Om godkänd TA-plan saknas eller inte finns på arbetsplatsen, utgår vite om 10 
000 kr exkl moms per tillfälle. 

• Om information saknas enligt gällande grävbestämmelser, utgår vite om 5 000 
kr exkl moms per tillfälle.  

• Om grävningen inte är återställd och slutbesiktigad vid grävtillståndets sista 
datum utgår vite om 10 000 kr per vecka och enskild grävning. 

• Om träd skadas beräknas vite enligt senaste versionen av Alnarpsmodellen. 

• Om det finns anmärkningar utifrån grävbestämmelserna och dessa inte 
åtgärdas på instruktion inom föreskriven tid utgår vite om 5 000 kr per tillfälle. 

 

 

Bilaga 1: Återställningstabell 

Överbyggnadstyp 1:1 Huvudgator, industrigator och bussgator 
med asfalt 

40 mm ABS 11 70/100 

70 mm AG 22 70/100 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

450 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

640 mm  
 

Överbyggnadstyp 1:2 Lokalgator med asfalt 

40 mm ABT 11 70/100  

45 mm AG 22 70/100 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

565 mm  

 

Överbyggnadstyp 2:1 Lokalgator med plattor 

60 mm Plattor 

30 mm Sättsand 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

570 mm  
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Överbyggnadstyp 2:2 Lokalgator med gatsten 

100 mm Plattor 

30 mm Sättsand 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

610 mm  

 

Överbyggnad 2:3 Lokalgator med grus 

20 mm Stenmjöl 

40 mm Bärlager (0-20 mm) 

80 mm Bärlager (0- 45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

540 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:1 Gång- och cykelbanor med asfalt 

40 mm ABT 8 160/220 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

350 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

470 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:2 Gång- och cykelbanor med grus 

15 mm Stenmjöl 

40 mm Bärlager (0-20 mm) 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

225 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

360 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:3 Gång- och cykelbanor med plattor 

60 mm Betongplattor 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

440 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:4 Gång- och cykelbanor med gatsten 

100 mm Betongplattor 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

480 mm  

 

Överbyggnadstyp 4 Ytor med kullersten 

100 mm Kullersten 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

510 mm  
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1. Bakgrund 

I Bjuvs kommun är det Tekniska Nämnden som ansvarar för förvaltning av 

vegetation, utrustning och anläggningar samt att upprätthålla en god trafikmiljö på 

den allmänna platsmarken, gator, torg och parker i kommunen. Tekniska Nämnden 

är kommunens väghållare och har delegerat till tjänstepersoner vid Tekniska 

Förvaltningen att fatta beslut i ärenden om grävtillstånd. 

För grävning på allmän platsmark i Bjuvs kommun krävs tillstånd som medges av 

Tekniska Förvaltningen efter godkänd ansökan enligt dessa bestämmelser. 

Sökande ansvarar för att upprätta god säkerhet, framkomlighet och trygghet under 

grävning samt att boende, näringsliv och trafikanter får information inför och under 

grävningsarbetet. 

För Bjuvs Kommun är det angeläget att genom långsiktig planering kunna samordna 

och minimera antalet grävningar i det offentliga rummet. Grävningstillfällen ska 

anpassas efter allmänhetens behov, likaså ställs krav på snabb återställning av hög 

kvalitet för att allmänheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 

 

 

2. Allmänt 

2.1 Kommunens ansvar 

Tekniska Förvaltningen medger grävtillstånd på allmän platsmark i Bjuvs kommun. 

2.2 Sökandes ansvar 

Den som söker och gräver på allmän platsmark ska: 

• Söka grävtillstånd senast 6 veckor innan den planerade grävningen. För 

grävtillstånd i månaderna juni, juli, augusti ska tillstånd sökas 10 veckor innan 

den planerade grävningen. 

• Vid akuta grävningar skall grävtillstånd sökas hos kommunen senast vardagen 

efter att grävarbetet påbörjats. 

• I de fall det är nödvändigt, upprätta en trafikanordningsplan samt få den 

godkänd av den kommunala väghållaren. 

• Ta reda på vilka fastighets- och markägare som berörs av grävningen, och 

informera dessa. 

• Kontakta berörda ledningsägare samt ta hänsyn till ledningsägares enskilda 

säkerhetsavstånd. 

• Utföra ledningskoll och få utsatt samtliga ledningar som kan beröras av 

grävningen. 

• I de fall det behövs, söka och bekosta tillstånd för upplåtelse av allmän 

platsmark. 
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• Vid nedläggning av kablar, tillse att giltigt markavtal med kommunen finns 

(kontakta Kommunstyrelsens Förvaltning). 

• Informera Tekniska Förvaltningen om växtlighet påverkas av grävningen. 

• I förekommande fall remittera den planerade åtgärden via den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten om åtgärden kan antas påverka kollektivtrafikens 

framkomlighet.   

• I de fall det är nödvändigt, söka tillstånd från andra myndigheter vid grävning 

inom områden som omfattas av bevarande av kulturmiljö, naturreservat osv. 

• Ansvara för att uppbrutet material, ex; plattor och kantsten, förvaras så de inte 

skadas och kan användas vid återställning av grävningsarbetet. Uppbrutet 

material ska förvaras så att risk för stöld minimeras. Tekniska Förvaltningen 

kan kräva att uppbrutet material förvaras inhägnat. 

• Vidta åtgärder för att minimera inverkan på människors hälsa, t ex åtgärder 

som minskar buller, spill och damm.  

• Utföra egenkontroll under arbetet samt lämna denna till Tekniska 

Förvaltningen innan besiktning. 

• Inför slutbesiktning leverera inmätt material på ledningens slutgiltiga läge. 

Inmätning levereras som Shape-fil med koordinatsystem SWEREF99_13_30. 

• Säkerställa att arbetsområdet är i sådant skick att god ordning, säkerhet och 

framkomlighet upprätthålls fram till genomförd slutbesiktning. 

• Ansvara gentemot både Bjuvs kommun och tredje man för skador på person, 

egendom eller annan anläggning som uppkommer till följd av arbetet.  

• Under garantitiden ersätta uppkomna brister. 

 
 

3. Planering  

3.1 Planering och samordning 

Genom att planera grävningar i god tid och samordna grävande aktörer så kan 

antalet grävningar i Bjuvs kommun minimeras. Det är samtligas ansvar att 

grävarbeten samordnas. Aktörer med tillgång till kommunens samordningskarta har 

ansvar att samordna med övriga aktörer. För aktörer utan tillgång till kartan delger 

kommunen möjlig samordning. Den som söker grävtillstånd ansvarar för att kontakta 

andra ledningsägare angående säkerhetsavstånd. 

3.2 Information till tredje man 

Vid samtliga grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun är det viktigt att 

allmänheten visas hänsyn. Den som sökt grävtillstånd av kommunen ansvar för att 

informera berörda parter i god tid innan grävarbetet startar. Informationsformen kan 

variera, t ex möte, informationsblad eller information på webbplats. Typ och mängd 

av information varierar beroende på förväntad störning för allmänheten. Det är 

Tekniska Förvaltningen som bedömer acceptabel nivå av störning.  

Hur störande en grävning kan förväntas vara beror på: 

- Läge 
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- Omfattning 

- Tidpunkt på dygnet 

- Byggtid 

En grävning av mindre eller akut karaktär behöver inte alltid informeras till 

allmänheten. Till exempel så kan det inte förväntas att akuta grävningar som inte kan 

vänta, till följd av exempelvis läckage i vattenledning, ska komma allmänheten till 

känna i förväg. Det är grävtillståndets innehavare som ansvarar för bedömningen av 

vilken information som ska tillgodogöras allmänheten. Bedömningen ska meddelas 

Tekniska Förvaltningen innan grävarbetet påbörjas, för besked om eventuella 

kompletteringar. 

 

 

4. Tillstånd 

Tekniska Förvaltningen medger, på delegation av Tekniska Nämnden, grävtillstånd 

och TA-plan i Bjuvs kommun. Andra tillstånd kan vara nödvändiga. Det är sökandes 

ansvar söka rätt tillstånd av samtliga berörda myndigheter. 

4.1 Grävtillstånd 

Vid alla grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun krävs grävtillstånd av 

Tekniska Förvaltningen. Ansökan görs via kommunens hemsida www.bjuv.se. 

Arbetet får inte påbörjas utan från Bjuvs kommun medgivet tillstånd. Tillståndet gäller 

endast under den tid som ansökan avser. Om tillståndet behöver förlängas ska detta 

godkännas skriftligt av Tekniska Förvaltningen. Förlängning medges endast vid goda 

skäl. 

Den som fått beviljat grävtillstånd bär ansvar för att grävande aktör följer de regler 

och villkor som finns i dessa bestämmelser. Tekniska Förvaltningen äger rätt att med 

omedelbar verkan återkalla erhållet grävtillstånd om kommunens villkor och krav för 

grävande aktörer inte följs. Kommunen är inte i någon form ersättningsskyldig om 

tillstånd återkallas enligt ovan.  

Det är viktigt att kommunen får korrekta upplysningar innan grävtillstånd medges. 

Därför ska ansökan om grävtillstånd innehålla: 

- Beskrivning av arbetets omfattning. 

- Vilka tider arbetet planeras pågå. 

- En karta med arbetsområdets och schaktets placering. 

4.2 Trafikanordningsplan (TA-plan) 

Vid arbete i den kommunala väg- och gatuinfrastrukturen som förväntas påverka 

trafiken krävs en godkänd TA-plan. Det kan även gälla grävning på gång- och 

cykelvägar eller andra platser där allmänheten påverkas. TA-planen ska vara 

godkänd av Tekniska Förvaltningen innan grävarbetet påbörjas.  

http://www.bjuv.se/
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Skyltningen ska ta särskild hänsyn till framkomligheten för aktiva färdmedel; gång-, 

cykel- och kollektivtrafik. Omledning av gående och cyklister ska om möjligt undvikas. 

Skyltningen ska också medföra en fortsatt god tillgänglighet för människor med 

funktionsvariation. 

Sökande ska delge TA-planen till minst följande: 
• Räddningstjänsten 
• Skånetrafiken 
• Polisen 

4.3 Belamring av allmän platsmark 

Om allmän platsmark behöver tas i anspråk för uppställningar eller upplag ska 

ansökan göras till Polismyndigheten enligt gällande bestämmelser, via hemsidan 

www.polisen.se. I de fall det krävs ska sökande ansöka om bygglov hos kommunens 

Byggnadsförvaltning samt teckna nyttjanderättsavtal med Kommunstyrelsens 

Förvaltning. För allmän platsmark som tas i anspråk tar kommunen ut en avgift enligt 

i kommunfullmäktige senast beslutad taxa. 

 

 

5. Innan arbetet startar 

5.1 Syn av arbetsområdet 

Tekniska Förvaltningen kan kalla till gemensam syn av platsen innan grävtillstånd 

medges eller innan grävarbetet påbörjas. Sökande ansvarar i annat fall för att själv 

genomföra, protokollföra och fotodokumentera syn – skador som inte dokumenterats 

vid inledande syn av arbetsområdet antas vid slutbesiktning vara förorsakade av 

sökande. Syn innefattar följande punkter: 

• Omfattning av arbetsområdet 

• Ledningens sträckning 

• Standard på gata och övriga anläggningar 

• Mark och växtlighet som kan beröras av arbetet 

• Skyddsåtgärder 

• Återställningens omfattning 

Vid gemensam syn upprättar Tekniska Förvaltningen protokoll och 

fotodokumentation. 

5.2 Förläggning av ledning 

Vid förläggning av ledning ska hänsyn ges till närliggande ledningar och övrig 

omgivning. Förläggning av ledning i orörd mark ska undvikas för att minimera risken 

att i framtiden behöva flytta en ledning. Orörd mark är sådan som inte är förlagd med 

ledningar eller på något sätt belagd och bebyggd. Ledningar ska i möjligaste mån 

samförläggas. Bjuvs Kommun äger rätten att revidera och ändra föreslagen 
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förläggning av ledning. Krav på revidering eller ändring sker i samband med syn av 

platsen eller vid ansökan om grävtillstånd. 

Förläggning av ledning och tillhörande anläggning på belagda ytor får inte placeras i 

överbyggnaden. 

 
5.3 Befintliga ledningar  
Grävande aktör ska i god tid före arbetets genomförande säkerställa att denne har 

tillräcklig information om befintliga anläggningar. Bjuvs kommun hänvisar till 

Ledningskollen, www.ledningskollen.se för mer information om befintliga ledningar. 

Genom Ledningskollen begär sökanden ledningsanvisning/kabelanvisning av den 

som äger ledningar i området. För information om kommunens vatten och 

avloppsledningar hänvisar kommunen till NSVA, www.nsva.se. För information om 

belysningskablar hänvisas till Bjuvs Kommun. 

 

 

6. Utförande 

6.1 Allmänt 

Samtliga anläggningsarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska utföras enligt 

senast utgiven AMA Anläggning och därigenom åberopade handlingar om inget 

annat anges eller överenskommits. Grävarbeten ska utföras på så sätt att 

kommunens anläggningars konstruktion, bärighet och slitstyrka består. 

Arbeten intill andra ledningar ska utföras enligt respektive ledningsägares föreskrifter 

och krav på säkerhetsavstånd. 

Grävande aktör ska på begäran kunna redovisa dokumentation där uppfyllandet av 

gällande krav styrks. Kontroll och provtagning ska utföras enligt senaste utgåvan av 

AMA och handlingar åberopade i AMA. 

Följande ska ingå i egenkontroll 

- Förläggningsdjup av ledning 

- Packningskontroll 

- Material (Se bilaga 1 återställningstabell)  

- Kontroll av jämnhet och tvärfall 

 

Minsta förläggningsdjup av ledning enligt nedan: 

Typ av anläggning Minsta förläggningsdjup överkant 
rör 

Huvudgata, Bussgata, industriområde 800 mm 

Lokalgata, uppsamlingsgata 650 mm 

Gångbana, cykelbana, grönytor 550 mm 
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Större ledningar som gas, VA och fjärrvärme placeras typiskt sett i körbana. Mindre 

ledningar som el och fiber placeras typiskt sett i gång- och cykelbana. Förläggning av 

ledning i grönytor ska undvikas och godkänns endast i undantagsfall. Ledningar ska 

inte förläggas i stödremsan. Kablar som inte läggs i skyddsrör ska tydligt förses med 

märkband. 

Anläggning av tillfällig väg med bituminös beläggning eller tillfällig väg med slitlager 

av grus utförs enligt senast gällande AMA anläggning. 

6.2 Schaktning 

Grävande aktör ska undvika att lämna öppna schakt där arbete inte utförs 
kontinuerligt. Om det är nödvändigt att lämna schaktet öppet ska hänsyn tas till 
allmänhetens framkomlighet och säkerhet. 
 
Om allmänhet har tillgång till yta där arbete bedrivs får inte schaktåterställningar med 
skarpa kanter eller omärkta schaktåterställningar utan avstängning förekomma. Då 
bärlager läggs i väntan på asfaltering, ansvarar grävande aktör för kontinuerligt 
underhåll, t ex påfyllning upp till samma nivå som angränsande ytor så fort det 
behövs för att inga gropar ska uppstå. 
 
6.3 Grävning vid träd, buskage eller annan växtlighet  
 
Vid alla grävarbeten på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska hänsyn tas till befintlig 
växtlighet. Tekniska förvaltningen kan avkräva särskilda åtgärder från 
tillståndsinnehavaren för att skydda närliggande växtlighet mot skador. Om växtlighet 
berörs av upplag, grävning eller annat arbete ska sökande bifoga ritning på planerat 
skydd. 
 
Vid behov av beskärning av träd och buskar ska samråd göras med Tekniska 
förvaltningen. Beskärningen ska utföras fackmannamässigt och bekostas av 
ledningsägaren. Träd, buskar och annan vegetation får inte sågas ner eller grävas 
bort utan skriftligt tillstånd från Bjuvs kommun. 
 
Träd som står i anslutning till arbetsområdet ska hägnas in alt. inbrädas så skador 
inte uppstår. Inga grävningar eller upplag får förekomma inom trädens skyddszon 
utan skriftligt medgivande från Tekniska förvaltningen. Ett träds skyddszon är 1 meter 
utanför trädkronas dropplinje, dock minst tre meter från trädets stam. 
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Figur 1: Skyddszon för träd 

 
Tillstånd ska inhämtas från Bjuvs kommun om grövre rötter än 50 mm önskas kapas. 

Handgrävning ska alltid utföras i anslutning till trädets rotsystem. Om det så erfordras 

så ska tunnling under rötter utföras för att förhindra onödig avsågning. 

Trädets rötter får inte utsättas för torka eller kyla. Frilagda rötter måste skuggas med 
väv eller liknande material samt hållas fuktiga under hela tiden som de är blottlagda. 
Återfyllnad av frilagda rötter efter schakt ska därför ske skyndsamt. Vid eventuell 
kapning av rötter ska dessa utföras fackmannamässigt. Rötter får inte grävas/slitas 
av utan sågas/skäras av med ett rent snitt.  
 
Flyttad utrustning ska återställas efter avslutat arbete. Utrustning som kommit till 
skada ska ersättas med likvärdigt material i överenskommelse med Bjuvs Kommun.  
Uppgrävt växtmaterial som ska återplanteras, ska hållas jordslaget och väl 
genomfuktat under hela arbetstiden. Återplantering av uppgrävt material ska ske 
skyndsamt.  
 
Lämpliga maskiner ska användas vid schaktning på grönytor för att minimera risken 
för packningsskador. Åtgärder ska tas för att skydda marken mot komprimering. 
Innan återställning av grönområden, ska underbyggnad luckras upp för att bryta upp 
kompakterade lager så att rötter och vatten kan tränga ner.  
 

6.4 Hantering av material  
 

Grävande aktör ska hantera befintligt material varsamt i samband med grävning. 
Slitlager av plattor, klinker, betongsten och liknande ska rivas så att materialet inte 
skadas. Materialet avlägsnas varsamt, rensas och staplas på pall oavsett längden på 
grävningsarbetet. Skadas material vid grävning ska det ersättas på grävande aktörs 
bekostnad. 
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7. Återställning 

7.1 Allmänt 

Allt återställningsarbete på allmän platsmark i Bjuvs kommun ska utföras enligt 

senaste utgåvan av AMA anläggning om inget annat anges. Material som ska 

användas vid återställning redovisas i Bilaga 1 (Återställningstabell). Undantag från 

denna tabell kan göras i undantagsfall, efter skriftlig överenskommelse med Tekniska 

Förvaltningen. 

Återställning ska genomföras i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt, 

och i så god tid att slutbesiktning och eventuell efterbesiktning hinner göras innan 

grävtillståndets sista datum. Det åligger grävande aktör att kontakta Tekniska 

Förvaltningen om skäl för fördröjning och eventuellt förlängt grävtillstånd uppstår. 

Tekniska Förvaltningen bedömer om grävtillståndet kan förlängas. 

 

 

7.2 Hårdgjorda ytor 

Vid asfalteringsarbeten ska maskinläggning i största möjliga mån utföras. Lager ska 
utföras med 4 mm jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och 6 mm på 
obundet underlag. Tolerans mäts som största tillåtna avvikelse från en 3 meter lång 
rätskiva, lagd i godtycklig riktning. 
 
Vattensamlingar får inte förekomma på färdigställda slitlager eller på anslutande ytor.  
Beläggningarna ska vara anpassade i förhållande till nivån på ny beläggningsyta. 
Efter att justeringar är utförda ska betäckningen ligga max 10 mm under 
beläggningens överyta (markhöjd). Inga delar får sticka upp ovan överytan.  
Stödremsor ska bestå av bergkross (0-8 mm) och ska läggas om slitlagrets tjocklek 
understigen 50 mm. Om slitlagrets tjocklek är 50 mm eller större ska stödremsan 
utföras i dubbla lager. Stödremsan ska vara lagd senast en vecka efter 
beläggningens färdigställande. 
 
Vid återställning av beläggningar i körbanor ska skarvar alltid placeras i vägens mitt, 
körfältslinjer eller kantlinjer. Skarvar vid övergrävning, ska alltid läggas i 90 grader 
från kantsten i rak linje mot vägens mitt. 
 
I de fall avståndet är mindre än 1 meter till tidigare beläggningsskarv eller 
brunnar/kantsten så ska återställning ske till tidigare skarv, brunn eller kantsten.  
 
Om grävning/schakt utförs på mer än 50 % av bredden på gatan så ska hela bredden 

återställas med ny toppbeläggning enligt exempel 1 och 2 (figur 2).  
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Figur 2 

På gång- och cykelbanor inklusive gator som har en bredd som är mindre än 4.0 
meter så ska alltid återställning ske av hela ytans bredd. 
 
Vid återställning i körbanor ska alltid AG läggas 30 cm utanför schaktkanten och 
anslutningsfräsning minst 20 cm utanför denna yta innan toppbeläggningen tillförs 
(figur 3). 

 
Figur 3 

Vid återställning av gång- och cykelbanor ska toppbeläggningen alltid läggas minst 
30 cm utanför schaktkanten.  
 
Vid återställning av övriga slitlager som t ex plattor, smågatsten och grus ska detta 
alltid ske minst 30 cm utanför schaktgropens kant.  
 
Om grävande aktör, för att uppnå bättre slutresultat, önskar återställa med endast 
AG-beläggning för att vid ett senare tillfälle lägga toppbeläggningen eller på förhand 
bekosta att kommunen senare gör så, kan det i undantagsfall överenskommas 
(skriftligen) med Tekniska Förvaltningen. I sådant fall läggs AG minst 30 cm utanför 
schaktgropen i nivå med topp på anslutande anläggning.  
 
Vägmarkeringar och linjer ska återföras enligt samma utseende som innan 
grävarbetet påbörjades. Om alternativ 2 används för återställning ska 
vägmarkeringar även finnas under det tidsspannet som endast AG-beläggningen 
ligger.  
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Innan gång- och cykelbana tas i bruk ska återställningen vara slutförd och godkänd.  

7.3 Grönytor 

Spår och körskador ska luckras upp genom grävning eller rivning till minst 40 cm djup 
innan matjord läggs ut.  
 
Jord ska, på gräsytor, läggas ut med en lagertjocklek på 200 mm med max 
stenstorlek på 10 mm, s.k. harpad matjord.  
 
Jord, till planteringsytor, läggs ut med en lagertjocklek på 400 mm med max 
stenstorlek på 30 mm, s.k. Hasselfors E-jord eller likvärdig.  
 
Mineraljord, till trädytor, läggs ut med en lagertjocklek på 300 mm och toppas med 
400 mm s.k. Hasselfors E-jord eller likvärdig.  
 
Träd som tas bort ska återplanteras med nya träd och i de fall det inte är möjligt 
återplanteras på annan yta alternativt ersättas kostnadsmässigt enligt senaste 
versionen av Alnarpsmodellen.  
 
Grässådd ska alltid utföras med fröblandningen av villa-typ eller likvärdig produkt 
med en frömängd på 2 kg/100 m². Gräsfröna ska myllas ned och tumlas med 
gallervält.  
 
Grönytan ska efter arbetets avslut vara jämn, utan spårigheter och i sådant skick att 

den kan skötas utan tillkommande anmärkningar. 
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8. Besiktning 

Den sökandes ansvar kvarstår till utförd och godkänd slutbesiktning. Under 

garantitiden är sökande alltid ansvarig för byggnadstekniska fel som beror på 

sökandes eller dennes entreprenörs arbete. 

8.1 Slutbesiktning 

Före sista datum för grävtillståndet ska sökande kalla till slutbesiktning. För 

slutbesiktningens protokoll ansvarar Tekniska förvaltningen. I samband med 

slutbesiktning överlämnas sökandes egenkontroll samt inmätt läge på ledning. 

8.2 Efterbesiktning 

När eventuell anmärkning vid slutbesiktning har åtgärdats ska det rapporteras till 

Tekniska Förvaltningen. Sökande föreslår datum för efterbesiktning. Protokoll för 

efterbesiktning upprättas av Tekniska Förvaltningen. 

8.3 Garantibesiktning 

Garantitiden för återställningsarbetet börjar gälla när slutbesiktningen är godkänd. 

Garantitid vid grävdjup på mindre än 1,5 meter är 3 år. Garantitid vid grävdjup över 

1,5 meter är 5 år. I de fall Tekniska Förvaltningen ser behov av garantibesiktning 

kallas sökande. 

 

 

9. Ersättning för framtida underhåll 
 
Varje lednings- och schaktarbete innebär skador och försvagning av vägkroppen och 
intilliggande beläggning. Sättningar och sprickbildningar är vanligt förekommande 
efter en grävning. Dessa skador kan uppstå långt efter att grävningsarbetet är 
avslutat, även om gatan fått ny beläggning. Tekniska Förvaltningen begär ersättning 
för det framtida underhållet som grävningar förorsakar. Ingen ersättning krävs om 
ytan för återställning överstiger 300 m².  
 
Den framtida ersättningen indexuppräknas enligt entreprenadindex i februari varje år. 
Basmånad är februari 2014. För asfaltsbeläggningar gäller littera 241 och för 
stensatta ytor littera 221. Antaganden och förenklingar har gjorts för att underlätta 
kommunens administration. Nedan antaganden ligger till grund för beräkning av 
ersättningsnivå: 
 
1. 20 % av antalet återställningar i asfalterade körbanor och gångbanor behöver 
åtgärdas. 
2. 10 % av antalet återställningar i stensatta körbanor behöver åtgärdas. 
3. 5 % av antalet återställningar i med betongplattor och gatstens lagda gångbanor 
behöver åtgärdas. 
4. Asfaltsbeläggningars livslängd på körbanor är idag i genomsnitt 25 år. 
5. Grävningsarbeten förkortar asfaltsbeläggningars livslängd i körbanor med 5 år. 
6. Grusade ytor och grönytor behöver ej åtgärdas efter garantitiden. 
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Normalåtgärder och snittkostnader för skador har antagits enligt nedan utifrån 
kommunens gällande avtal för asfaltering och stenläggning 2020-10-01. Alla 
kostnader är exklusive moms: 
 
 

Asfalterade körbanor Fräsning och ny 
beläggning 

420 kr/ m² 

Stensatta körbanor Justering bärlager och 
omsättning 

540 kr/ m² 

Asfalterade cykel- och 
gångbanor 

Rivning, packning och ny 
beläggning 

380 kr/ m² 

Betong/stensatta 
gångbanor 

Justering av bärlager och 
omsättning 

390 kr/ m² 

 
Kommunens ersättning består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen ersätter 

administration, kontroll, besiktning, etc. Den fasta ersättningen per grävtillstånd är 2 

000 kr. Ansökan om grävtillstånd ska gälla arbeten i ett begränsat område som utförs 

sammanhängande. 

Den rörliga delen täcker Tekniska Förvaltningens kostnader som uppstår vid åtgärd 
av skador som uppkommer innan planerade underhållsåtgärder. Kostnaden för att 
åtgärda skador har beräknats enligt: Andel återställningar som behöver åtgärdas x 
snittkostnad för normalåtgärd. Se nedan: 
 
Körbanor 
Asfalterade   20 % x 420 kr/ m² = 84 kr/ m² 
Stensatta  10 % x 540 kr/ m² = 54 kr/ m² 
 
Gång- och cykelbanor 
Asfalterade  20 % x 380 kr/ m² = 76 kr/ m² 
Sten/plattor   5 % x 390 kr/ m² = 19,5 kr/ m² 
 

Ersättning för tidigareläggning av planerade åtgärder, t ex ny toppbeläggning, tas 
endast ut på asfalterade körbanor. Medelkostnad för underhållsåtgärder typ 
toppbeläggningar (inkl. kantstensarbeten, fräsningar etc) är på körbanor 150 kr/m2. 
Ersättningen för tidigareläggningar av planerade åtgärder blir: Grävningars orsakade 
förkortning av livslängd x medelkostnad för underhållsåtgärd. För asfalterade 
körbanor innebär detta att ersättningen blir 20 % x 150 kr/m2 = 30 kr/m2. 
 
Total rörlig ersättning som Tekniska förvaltningen kommer att ta ut blir: 

Körbanor 
Asfalterade   114 kr/ m² 
Stensatta  54 kr/ m² 
 
Gång- och cykelbanor 
Asfalterade  76 kr/ m² 
Sten/plattor   19,5 kr/ m² 
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Ytan som skall ligga till grund för beräkning skall vara ledningsschaktens yta. 
Mängduppgifter skall redovisas i samband med att arbetet klaranmäls i systemet för 
grävansökan. På gångbanor där hela bredden återställts med ny asfaltbeläggning på 
en sträcka om minst 20 m skall ingen ersättning tas ut. 
 
Exempel: Ett ledningsarbete har medfört att man återställt ledningsschakten i en 
asfalterad körbana (100 m2) och en gatstens- och plattbelagd gångbana (200 m2). 
Kommunens ersättning för framtida underhåll blir: 
 
2 000 kr + (100 m2 x 114 kr/m2) + (200 m2 x 19,5 kr/m2) = 17 300 kr (exkl moms) 
(fast)         (rörlig)          (rörlig) 

 

 

10. Påföljder vid brister, vite 
 
 
10.1 Avbrytande av arbete 

Kommunen kan besluta att avbryta sökandes grävarbete om inlämnade handlingar 
inte stämmer överens med arbetet. 
 
I fall där godkänd grävning riskerar säkerheten för trafik och tredje man kan Tekniska 
Förvaltningen, efter information till sökande, omedelbart avbryta arbetet. Avvikelse 
från TA-plan, polistillstånd för belamring, säkerhetsföreskrifter och gällande 
grävbestämmelser med eventuella villkor kan också medföra att Tekniska 
Förvaltningen avbryter arbetet. Vid avbrutet arbete äger kommunen rätt att med 
nödvändiga medel, på sökandes bekostnad, åtgärda avvikelser samt återställa ytor 
och mark. 
 
10.2 Påföljder 
Avsaknad av tillstånd: Kommunen kan komma att polisanmäla sökande om grävning 

i allmän platsmark påbörjas innan avtal, TA-plan och grävtillstånd har upprättats. 

Sökande kan då bli ansvarig att på egen bekostnad återställa grävningen samt 

bekosta Tekniska Förvaltningens administrativa kostnader för att avbryta arbete. 

Fördröjd återställning: Om grävarbetet inte är återställt och slutbesiktigat innan 
grävtillståndets sista datum och Tekniska Förvaltningen inte bedömer att skäl finns 
för förlängning av grävtillståndet (se punkt 7.1) kan Tekniska Nämnden förelägga om 
vite eller övertagande. Om föreläggandet inte åtföljs inom tre veckor, går kommunen 
vidare för utkrävande av vite, alternativt beslutar att avbryta arbetet och ta över 
återställningen på grävande aktörs bekostnad (kommunens entreprenörs kostnad + 
10%). 
 
Bristfälligt utförande: Utförs återställning med avvikelser från kommunens 
återställningstabell (bilaga 1) gällande material, standard och tjocklek ska sökande 
göra om återställningsarbetet på egen bekostnad. 
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Upprepade brister: Om upprepade brister i säkerheten eller utförandet förekommer 
och sökande ej åtgärdat dessa, trots påtalan, äger Bjuvs Kommun rätt att ej bevilja 
ytterligare grävtillstånd för framtida arbeten till den specifika aktören. 
 
 
 

10.3 Vite 

• Om giltigt grävtillstånd ej finns eller innehållet i grävansökan inte 
överensstämmer med verkligheten, utgår vite om 15 000 kr exkl moms per 
tillfälle. 

• Om godkänd TA-plan saknas eller inte finns på arbetsplatsen, utgår vite om 10 
000 kr exkl moms per tillfälle. 

• Om information saknas enligt gällande grävbestämmelser, utgår vite om 5 000 
kr exkl moms per tillfälle.  

• Om grävningen inte är återställd och slutbesiktigad vid grävtillståndets sista 
datum utgår vite om 10 000 kr per vecka och enskild grävning. 

• Om träd skadas beräknas vite enligt senaste versionen av Alnarpsmodellen. 

• Om det finns anmärkningar utifrån grävbestämmelserna och dessa inte 
åtgärdas på instruktion inom föreskriven tid utgår vite om 5 000 kr per tillfälle. 

 

 

Bilaga 1: Återställningstabell 

Överbyggnadstyp 1:1 Huvudgator, industrigator och bussgator 
med asfalt 

40 mm ABS 11 70/100 

70 mm AG 22 70/100 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

450 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

640 mm  
 

Överbyggnadstyp 1:2 Lokalgator med asfalt 

40 mm ABT 11 70/100  

45 mm AG 22 70/100 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

565 mm  

 

Överbyggnadstyp 2:1 Lokalgator med plattor 

60 mm Plattor 

30 mm Sättsand 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

570 mm  
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Överbyggnadstyp 2:2 Lokalgator med gatsten 

100 mm Plattor 

30 mm Sättsand 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

610 mm  

 

Överbyggnad 2:3 Lokalgator med grus 

20 mm Stenmjöl 

40 mm Bärlager (0-20 mm) 

80 mm Bärlager (0- 45 mm) 

400 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

540 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:1 Gång- och cykelbanor med asfalt 

40 mm ABT 8 160/220 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

350 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

470 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:2 Gång- och cykelbanor med grus 

15 mm Stenmjöl 

40 mm Bärlager (0-20 mm) 

80 mm Bärlager (0-45 mm) 

225 mm Förstärkningslager (0-90 mm) 

360 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:3 Gång- och cykelbanor med plattor 

60 mm Betongplattor 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

440 mm  

 

Överbyggnadstyp 3:4 Gång- och cykelbanor med gatsten 

100 mm Betongplattor 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

480 mm  

 

Överbyggnadstyp 4 Ytor med kullersten 

100 mm Kullersten 

30 mm Sättsand 

350 mm Bärlager (0-45 mm) 

510 mm  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Ellinor Thornblad,  2023-01-27 

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

  

 

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. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 25 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

 

 

 



 

 
 

 
 
Planeringsavdelningen 
Elinor Thornblad, Planarkitekt 
Elinor.thornblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-27 
Referens 

KS 2023-00056 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

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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Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
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Metria AB 
INDUSTRIGATAN 93 

252 32 HELSINGBORG  
010-121 87 16   

LOUISE.VON.BARTH@METRIA.SE   |  www.metria.se 

 

Fastighetsförteckning 

2022-05-10, rev 2022-09-30, rev 2023-01-06 

Projektnummer 

1051442 
Handläggare 

Louise von Barth 

 

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Ljungsgård 2:98, 2:206 och 2:210 

 

 Bjuvs kommun Skåne län 

 
 
 

Fastigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Ljungsgård 2:98 Nilsson, Ingmar 

Toffelmakaregatan 26 
267 71 Billesholm 

 

 Knutsén, Gerd 
Toffelmakaregatan 26 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:206 Obos Mark AB 
574 85 Vetlanda 

 

Ljungsgård 2:210 Obos Mark AB 
574 85 Vetlanda 
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Marksamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända 
 
 
 
 

Anläggningssamfälligheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända 
 
 
 
 

Dikningsföretag inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända 
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Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
12-IM7-75/1110.1 Bjuvs Kommun 

267 25 Bjuv 
Avtalsservitut 
Vattenledning mm 

Till förmån för: Ljungsgård 6:1 

Belastar: Ljungsgård 2:98, 2:210, 2:173-175 

 
1260IM-03/12038.1 Bjuvs Kommun 

267 25 Bjuv 
Avtalsservitut 
Gång- och cykelväg 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Billesholms Gård 9:324, Brogårda 1:12, Rektorn 1 

Belastar: Ljungsgård 2:98 

 

1260IM-03/12041.1 Bjuvs Kommun 
267 25 Bjuv 

Avtalsservitut 
Va-ledningar 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Billesholms Gård 9:324, Brogårda 1:12, Rektorn 1 

Belastar: Ljungsgård 2:98 

D202200329851:1.1 Öresundskraft AB 
Västra Sandgatan 4 
252 25 Helsingborg 

Avtalsservitut 
Kraftledning 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Åstorp Nyvång 1:315 

Belastar: Ljungsgård 2:98 

 
1260-2021/29.1 Se ovan 

 
Officialservitut 
Väg 

Till förmån för: Billesholms Gård 2:210 

Belastar: Billesholms Gård 2:206 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Ljungsgård 2:201 RaKeo Stenhus AB 

c/o Kenneth Olsson 
Länsmannavägen 150 
261 91 Landskrona 

 

Ljungsgård 2:202 Rami, Krister 
Johannes Väg 1 
267 71 Billesholm 

 

 Rami, Alexandra 
Johannes Väg 1 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:203 Makrami, Laila 
Johannes Väg 6 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:204 KSB Entreprenören AB 
c/o Azzam 
Parallelvägen 3 
265 39 Åstorp 

 

Ljungsgård 2:205 Hajjar, Mariam 
Johannes Väg 6 
267 71 Billesholm 

 

 Mosleh, Amer 
Johannes Väg 6 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:187 KSB Entreprenören AB 
c/o Azzam 
Parallelvägen 3 
265 39 Åstorp 

 

Ljungsgård 2:188 Jevremcevic, Milan 
Toffelmakaregatan 32 
267 71 Billesholm 

 

 Jevremcevic, Suada 
Toffelmakaregatan 32 
267 71 Billesholm 

 

 



5 (8) 

  

 

Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Ljungsgård 2:189 Petersen, Ebbe 

Toffelmakaregatan 30 
267 71 Billesholm 

 

 Petersen, Randi Kruse 
Toffelmakaregatan 30 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:190 Pölönen, Markku 
Toffelmakaregatan 28 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:191 Knutsén, Gerd 
Toffelmakaregatan 26 
267 71 Billesholm 

 

 Nilsson, Ingmar 
Toffelmakaregatan 26 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:192 Johansson, Kent 
Toffelmakaregatan 24 
267 71 Billesholm 

 

 Johansson, Diana 
Toffelmakaregatan 24 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:193 Sjöberg, Mats 
Toffelmakaregatan 22 
267 71 Billesholm 

 

 Sjöberg, Ulrika Caroline 
Toffelmakaregatan 22 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 1:7 Bjuvs Kommun 
267 25 Bjuv 

 

Ljungsgård 1:55 Ljungsgårds Handelsträdgård 
Aktiebolag 
Ljungsgårdsvägen 37 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 1:10 Barsoma, Jonny 
Ljungsgårdsvägen 29 
267 71 Billesholm 
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Ljungsgård 1:9 Johnsson, Bertil Ingemar 

Ljungsgårdsvägen 31 
267 71 Billesholm 

 

 Gustafsson, Inger Elisabeth 
Ljungsgårdsvägen 31 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 1:13 Dolge, Magnus 
Videmadsvägen 4 
441 95 Alingsås 

 

Ljungsgård 1:21 Begovic, Alma 
Ljungsgårdsvägen 35 A 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:49 Radermacher, Casper 
Ljungsgårdsvägen 44 A 
267 71 Billesholm 

 

 Mathiasson, Elin 
Ljungsgårdsvägen 44 A 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:172 Söderlund, Per Åke 
Ljungsgårdsvägen 44 B 
267 71 Billesholm 

 

 Söderlund, Susann Rolfsdotter 
Ljungsgårdsvägen 44 B 
267 71 Billesholm 
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Marksamfälligheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Ljungsgård S:2  Floddike 

 

Delägande Fastigheter Däribland:   

Ljungsgård 2:64 Nordin, Thomas 
Åkervägen 3 
267 71 Billesholm 

 

 Carlsson, Gun 
Åkervägen 3 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:65 Bala, Viorica 
Bokliden 19 
281 49 Hässleholm 

 

Ljungsgård 2:66 Korelic, Cvetanka 
Åkervägen 7 
267 71 Billesholm 

 

Ljungsgård 2:67 Jacobsson, Thomas 
Annelundsvägen 130 
261 91 Landskrona 

 

 Jacobsson, Susanne 
Annelundsvägen 130 
261 91 Landskrona 

 

Ljungsgård 2:98 Se ovan  
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Rättigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
1260-384.1 Bjuvs Kommun 

267 25 Bjuv 
Ledningsrätt 
Avlopp, tele 

Till förmån för: Bjuvs Kommun 

Belastar: Ljungsgård 2:98 m fl 

 
 
 
 
ÖVRIGA INTRESSENTER   
El, fiber, VA etc som inte direkt berörs genom servitut eller ledningsrätt är inte medtagna 
i listan. 
   
 
UPPLYSNING  
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.   
 
 
 
 
 
 
Fastighetsförteckning upprättad av 
 
 
…………………………………………. 
Louise von Barth 
 
 
Fastighetsförteckning bestyrks av 
 

 
…………………………………………. 
Magnus Olsson 
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Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne 
län 

 

Dnr 2021-00082 

Antagandehandling 

Upprättad 2023-01-12 

Utökat förfarande 
 

 
Planprocessen för utökat förfarande, röd ring markerar var detaljplanen är i processen. 
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Vad är en detaljplan 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för ett 
geografiskt avgränsat område. I detaljplanen ingår en plankarta och en 
planbeskrivning. Plankartan är den juridiska handlingen som säger vad som är tillåtet 
att bygga och anlägga på platsen. Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av 
området och en förklaring av de ställningstagande som gjorts och en motivering av 
de bestämmelser som gäller i plankartan. 

 

Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. När en detaljplan upprättas 
prövas lämpligheten för området och säkerställer att en rättvis bedömning och 
avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- och bygglagens 2 
kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att planläggning ska ske och 
prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med mark- och vattenområden. Detta 
innebär att områdena ska användas för de eller det ändamål de är mest lämpade för. 
Det är kommunen som tar fram och antar detaljplaner. Detta kallas för kommunalt 
planmonopol.  

 
Som underlag till detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 
trafikutredning eller en dagvattenutredning. När detaljplanen har genomgått 
detaljplaneprocessens olika steg och den inte har överklagats kallas det att 
detaljplanen har den vunnit laga kraft och gäller fram till dess att kommunen 
upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen. 

 

Planen i korthet 
Sammanfattning 
OBOS Mark AB förvärvade under 2021 fastigheterna Ljungsgård 2:206 och del av 
Ljungsgård 2:98 i Billesholm. Fastigheten Ljungsgård 2:98 har styckats av sedan 
samrådet och planområdet omfattar nu istället Ljungsgård 2:210 och 2:206. 
 
För att möjliggöra ny byggnation av bostäder behövs en ny detaljplan. Planens syfte 
är därför att pröva lämpligheten att bebygga fastigheterna med ca 24 bostäder i form 
av radhus och parhus i en till två våningar. Detaljplanen har varit ute på samråd 
under perioden 1 juni – 1 juli 2022 och granskning under 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. Då delar av 
planområdet ligger utanför områden utpekade för bostäder i översiktsplanen 
ändrades förfarandet från standardförfarande till utökat förfarande efter samrådet.  
 
Syfte 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheterna Ljungsgård 
2:210 och 2:206 med bostäder i form av radhus och parhus i en till två våningar. 
  



ANTAGANDEHANDLING 
2023-01-12 

4 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande då den: 

• Enbart delvis bedöms vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande 

 

Detaljplanen bedöms dock 

• Inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i övrigt 
och  

• Inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Detaljplanen är 
upprättad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan. 

 
Handlingar  

Planbeskrivning 2023-01-12 

Plankarta med bestämmelser 2023-01-12 

Samrådsredogörelse 2022-10-13 

Granskningsutlåtande 2023-01-12 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-07 

Fastighetsförteckning 2023-01-06 

Översiktlig geoteknisk undersökning Ljungsgård 2:98, Sigma Sävab, 2000-08-16 

Trafik- och bullerutredning för detaljplanerna Ljungsgård 2:210 m fl samt Ljungsgård 
2:54 m fl, Bjuvs kommun, 2022-09-21 

PM VA Ljungsgård 2:98, NSVA, 2022-09-01 

Lokaliseringsutredning Ljungsgård, Bjuvs kommun, 2022-10-05 

 
Plandata 
Planområdet är beläget i norra Billesholm, i området Ljungsgård, mellan 
Ljungsgårdsvägen i väster och Möllebäcken i öster. Planområdets yta uppgår till ca 
7900 m2. 



ANTAGANDEHANDLING 
2023-01-12 

5 

  
Planområdets placering i norra Billesholm. 

Markanvändning och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar Ljungsgård 2:210 (tidigare Ljungsgård 2:98) och Ljungsgård 
2:206. Fastigheterna inom planområdet ägs av OBOS Mark AB. Området gränsar till 
befintlig bostadsbebyggelse men är idag obebyggt och delvis planlagt för 
bostadsändamål. 
 

Initiativtagare till planen  
Det är fastighetsägaren OBOS Mark AB som har tagit initiativ till planen.  
 
Tidigare kommunala ställningstaganden  
Planbesked och planuppdrag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, fattade beslut om positivt planbesked 2021-
03-03 § 40. KSAU tog beslut om planuppdrag 2021-11-03 § 208. 
 

Översiktsplan 
Enligt Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 
45 är planområdet delvis beläget inom mark utpekad för planerad 
bostadsbebyggelse. 
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Område som pekas ut för bostadsbebyggelse i ÖP 2006 markerat i gult och planområdet i rött.  

Detaljplaner 
För planområdet gäller delvis detaljplan 1260-P07-92 från 2007. Den medger 
lokalgata och bostäder i två våningar där högst 30% av tomtytan får bebyggas. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 2017-05-23. Gällande detaljplan 
upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan 
vinner laga kraft. 

 
Utdrag ur gällande detaljplan och vilka delar som berörs av ny planläggning. 

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan 
Undersökning av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen 
upprättas i samband med framtagandet av planen och avses kunna samrådas 
parallellt med planhandlingarna. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer med 
vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
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miljöbalken, MB. Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken utan integreras i planbeskrivningen. 

Undersökningen grundas på följande: 

• Inga fynd av skyddade eller rödlistade arter 
• Inga biotopskydd 
• Inga kända fornlämningar inom området 
• Planförslaget bedöms kunna omhänderta dagvatten på ett ändamålsenligt sätt  
• Planförslaget bedöms inte generera några stora mängder trafik eller bidra med 

annan betydande omgivningspåverkan 
• Utsikten för de närmaste grannarna kommer att förändras. Då detaljplanen 

enbart medger en nockhöjd motsvarande 2 våningar bedöms påverkan som 
måttlig 

• Detaljplanen kommer innebära att en liten del jordbruksmark kommer att tas i 
anspråk. Delar av detta område är redan planlagt för bostäder i dagsläget och 
har börjat byggas ut. Den nya detaljplanen blir en naturlig förlängning av 
befintligt exploateringsområde   

 

Övriga kommunala ställningstaganden 
Vision 2030 
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat 
under rubriken Puls i tryggheten att:   

”Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att flytta till, 
inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre med 
mellanrum där människor vill vara. I Bjuv finns puls i tryggheten.” 

Bostadsförsörjningsprogrammet 
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att konkretisera hur Bjuvs kommun ska 
arbeta för att uppnå Vision 2030. Kommunens mål är att öka befolkningen med minst 
1% per år. Bostadsbyggandet i kommunen ska minst motsvara det behov som 
genereras av befolkningsutvecklingsmålet.  

 

Förutsättningar 
Miljömål 
Globala miljömål 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. De 17 
hållbarhetsmålen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. 
Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra 
Agenda 2030. Detaljplanen kan antas beröra följande mål: 
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• Mål 11 | Hållbara städer och samhällen. Detaljplanen bidrar till att förtäta inom 
befintlig tätort samt bidrar med en upplåtelseform som kompletterar det befintliga 
bostadsbeståndet.  
 

Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är: 

• God bebyggd miljö 

Planförslaget bedöms kunna bidra till en god bebyggd miljö då bebyggelsen blir ett 
komplement till det befintliga beståndet. Utformningen av byggnaderna kommer kunna 
utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.  

Nuvarande markanvändning, bebyggelse och landskapsbild 
Planområdet är idag obebyggt och ligger i direkt anslutning till ett befintligt 
exploateringsområde som i dagsläget bebyggs med friliggande hus samt parhus. I 
norr gränsar området till Billesholms gamla skola i två våningar samt ett friliggande 
1,5-planshus. I öster sluttar området ner mot Möllebäcken. Den södra delen 
avgränsas av Toffelmakaregatans bostadsområde med friliggande bostadshus i en 
till två våningar. Från området ges utsikt över landskapet mot Söderåsens sluttningar. 
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Planområdet sett från Johannes väg. 

Kultur 
Kulturvärden och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar berörs inom planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

 
Grönstruktur 
Topografi och vegetation 
Själva planområdet är flackt, men strax öster om området sluttar marken ner mot 
Möllebäcken. 

 
Områdets topografi illustrerat med 1 meters höjdkurvor. 

Vattenområden 
Möllebäcken strax öster om planområdet börjar i Ekeby och rinner sedan norrut mot 
Södra Vram. Efter Södra Vram slingrar sig bäcken genom Billesholm för att sedan 
mynna i Vege å vid Fälleberga.  
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Geotekniska förhållanden 
Geoteknik 
Den geotekniska utredningen (SigmaSävab, 2000-08-16) visar att jordlagren under 
mulljordstäcket består till övervägande del av siltig och sandig lera som mot djupet 
övergår i sand. På 1-2- meters djup registrerades låg relativ fasthet i den ytliga leran. 
Under detta djup registrerades mycket hög relativ fasthet. Grundvattnet bildades vid 
undersökningstillfället (mars 2000) på nivåer mellan +4,9 och +7,0.  

Undersökningen indikerade inte några större geotekniska problem i jordlagren. 2-3 
våningshus bedöms kunna grundläggas normalt utan särskild grundförstärkning.  

 
Utdrag ur jordartskarta. Källa: SGU 

Gruvgångar  
Enligt den översiktliga riskbedömningen av gruvgångar från 2017-12-08 förekommer 
äldre gruvgångar av klass 1 inom planområdet vilket innebär att man brutit kol på ett 
större djup än 35 meter i en nivå. Vid byggnation av bostäder krävs ingen särskild 
åtgärd.  
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Gruvgångar i området. Grönt område är klass 1 och gult klass 2.  
 
Radon 
Enligt ÖP 2006 finns inga områden i Bjuvs kommun som är klassade som 
högriskområden. 
  

Gator och trafik 
Trafik 
Hastigheten på Ljungsgårdsvägen är begränsad till 50 km/h. Trafikmängden har 
uppmätts med en trafikmätare med radarteknik under en veckas tid (Bjuvs kommun, 
2022-09-21). Årsdygnstrafiken (ÅDT) uppmättes till 593 fordon/dygn. 

Gatunät och angöring 
Området nås idag från Ljungsgårdsvägen via Johannes väg eller från den enskilda 
Västervångsvägen i norr.  
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Gång, cykel och mopedtrafik 
Längs Ljungsgårdsvägens östra sida finns en kombinerad gång- och cykelväg som 
förbinder Bjuvs tätort med Billesholm. 

Kollektivtrafik 
Regionbuss linje 250 trafikerar sträckan Helsingborg-Ekeby. Busshållplats för 
regionbuss finns på Billesholmvägen ca 600 meter norr om planområdet och på 
Snödroppsgatan ca 700 meter öster om planområdet. Billesholms station ligger ca en 
kilometer österut. 

 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människans mäts normalt i decibel(A) och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå 
som beräknas i ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande riktvärden 
vid planering av nya bostäder:  

Buller från vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För befintlig bostadsbebyggelse byggda före 1997, utan ny- eller väsentlig 
ombyggnad av väg eller spår, gäller följande riktvärden enligt Naturvårdsverket: 

1. 65 dBA ekvivalent ljudnivå buller från väg, utomhus vid fasad 
2. 55 dBA maximal ljudnivå buller från spår, inomhus natt 

En översiktlig bedömning av nuvarande bullernivåer från vägtrafik vid befintliga 
bostäder har gjorts utifrån riktlinjerna i Hur mycket bullrar vägtrafiken? (Boverket 
2016). Uppskattningen görs baserat på den uppmätta årsdygnstrafiken, vägens 

VÄSTERVÅNGSVÄGEN 
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skyltade hastighet samt avstånd till vägmitt. Bullernivåerna i dagsläget bedöms 
understiga 55 dBA ekvivalentnivå vilket innebär att inget av de befintliga 
bostadshusen i närområdet bedöms ha ekvivalentnivåer som överstiger riktvärde 65 
dBA ekvivalentnivå. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormer anger 
de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara 
för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belasta utan fara för 
påtagliga olägenheter. 

Markmiljö 
Det finns inga kända markföroreningar i området.  

Översvämning och skyfall 
Länsstyrelsens svämplansanalys visar att Möllebäcken kan svämma över enligt bild 
nedan.  

  
Svämplansanalys som visar hur Möllebäcken kan svämma över vid en höjning av vattennivån med 1,5 
(blått område) respektive 2,5 m (rött område).  

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Bjuvs kommun har tillsammans med NSVA och Söderåsens miljöförbund tagit fram 
Dagvattenplan Bjuvs kommun. Bjuvs kommun tillhör i huvudsak Vegeåns 
avrinningsområde. De södra delarna av kommunen tillhör Rååns avrinningsområde.  

Enligt Nulägesbeskrivning för dagvatten ligger planområdet i ett avrinningsområde för 
dagvatten som avvattnas till Vege å och delavrinningsområde som avvattnas till 
Möllebäcken. Vattendragen är klassificerade avseende den ekologiska statusen 
enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Vattendragens ekologiska status 
ska ligga till grund för framtida arbete med att nå miljömål och följa EU:s ramdirektiv 
för vatten.  



ANTAGANDEHANDLING 
2023-01-12 

14 

Vegeåns status klassas i VISS som måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. 
Målet är att Vege å ska uppnå god ekologisk status till 2027. Möllebäcken saknar 
statusklassning. Den ekologiska statusen bedömdes ligga mellan hög och god i en 
punkt uppströms dagvattenutsläppen från Södra Vram men sjönk till att hamna 
mellan otillfredsställande och dålig status vid en punkt i Billesholms centrum.  

Verksamhetsområde 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spillvatten.   

 
Verksamhetsområdet markerat i blått.  

Dikningsföretag 
Delar av Möllebäcken öster om planområdet omfattas av Ljungsgård-Södra Vrams 
1934 års dikningsföretag (12-LN-473).  

 
Dikningsföretaget markerat inom svart linje.  

Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att 
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vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt 
omhändertagande. 
 
Vatten och spillvatten 
Genom planområdets norra del går en dricksvattenledning tillhörande NSVA. 
Ledningar och anslutningspunkter för vatten, dag- och spillvatten finns i Johannes 
väg.  

Övriga ledningar 
Det finns el- och datakablar i Ljungsgårdsvägen och Toffelmakaregatan. 

Rättigheter och servitut 
Det finns ett vägservitut, 1260-2021/29.1 över Ljungsgård 2:206 till förmån för 
Ljungsgård 2:210. Vattenledningen som går genom planområdet skyddas med ett 
avtalsservitut, 71/1110. 

Brandposter 
Brandpost finns i Ljungsgårdsvägen, ca 20 meter söder om Johannes väg.  

 

 

Planförslag 
Detaljplanen ska pröva lämpligheten att bebygga Ljungsgård 2:206 och 2:210 med 
ca 24 bostäder i form av radhus och parhus i ett till två plan. Byggnaderna föreslås 
rama in den angöringsgata från vilken man når området. 

 
Utkast till situationsplan över möjlig placering av byggnader. Källa: OBOS.  
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Illustrationer över möjliga utformningar av bostäderna. Källa: 3D Nord och OBOS. 
 

 
Föreslagen markanvändning 
  

Huvudsaklig markanvändning föreslås bli bostäder för att möjliggöra 
förtätning av området med radhus/parhus. 

Största byggnadsarean av fastighetsarean inom användningsområdet 
föreslås begränsas till 40%.  

Byggnadernas höjder regleras med en nockhöjd som begränsas till 8,5 
meter för att säkerställa att den nya byggnationen smälter in med 
befintlig bebyggelse, men som också tillåter en variation i utformningen 
av tak. Denna nockhöjd är lägre i jämförelse med den för ett 1,5-
planshus med en takvinkel på 45 grader vilken är en vanligt 
förekommande hustyp i området.  

 
Nockhöjd för ett befintligt 1,5-planshus på Ljungsgård 2:189 till vänster och exempel på 
typ av radhus från exploatören i två våningar med flackare takvinkel till höger. Källa: 
OBOS.  

Minsta takvinkel för huvudbyggnad föreslås regleras till 12 grader för att 
komplettera bestämmelsen om nockhöjd. 

Placeringsbestämmelsen säkerställer att huvudbyggnader inte placeras 
närmare fastighetsgränsen än 4 meter. Detta för att skapa ett lämpligt 
avstånd till grannfastigheterna.  
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Markreservatet för underjordiska ledningar säkerställer att ingen 
byggnad placeras ovanpå ledningen med dess säkerhetsavstånd. Ett u-
område innebär dock inte per automatik att en rättighet eller servitut 
upprättas.  

 

 
Plankarta 
 
 

Geotekniska förhållanden 
Geoteknik och grundläggning 
Traditionell grundläggning bedöms kunna utföras i förekommande naturlig jord, efter 
det att mulljord och övrig lös ytjord bortschaktats. 

 
Gator och trafik 
Gatunät och angöring 
Området föreslås kunna angöras från Johannes väg via en enskild angöringsgata på 
kvartersmark. Gatan bör vara minst 5,5 meter bred så att räddningstjänst samt 
renhållningsfordon ska kunna få plats. Ingen gemensamhetsanläggning bedöms 
behövas för gatan.  

Parkering 
Varje bostad kommer ha egen parkeringsplats i anslutning till entrén. Yta finns för att 
även kunna anlägga gästparkering. 

Gång- och cykeltrafik 
Gående och cyklister kommer kunna nå området från Ljungsgårdsvägens 
gemensamma gång- och cykelstråk.  
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Hälsa och säkerhet 
Markmiljö 
Byggnader ska utföras radonskyddade.  

Översvämning och skyfall 
Höjdsättning av området i projekteringen ska utformas så att marken faller från 
fasadliv med ett fall på minst 1:20 i ca 3 meter i enlighet med BBR för att säkerställa 
avledning från husen. Vid övrig höjdsättning bör Svenskt vattens principer följas. 

Räddning 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet 
mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 meter. 

 

Teknisk försörjning 
Vatten, dag- och spillvatten 
Området ligger utanför NSVA:s verksamhetsområde för vatten, dag- och spillvatten. 
Planområdet ska upptas i verksamhetsområdet och anslutas till det kommunala VA-
nätet i Johannes väg. En ytlig avledning i t.ex. ytliga diken fram till 
anslutningspunkten kan med fördel anläggas för att minska belastningen på 
dagvattensystemet. Det dagvatten som inte infiltreras direkt i marken leds sedan i 
befintlig dagvattenledning i Ljungsgårdsvägen till en dagvattendamm i nordväst för 
rening och fördröjning innan det leds vidare till Möllebäcken.  

 
Planområdets placering i förhållande till befintlig dagvattendamm. 

Befintlig huvudledning för dricksvatten som korsar planområdet föreslås kunna ligga 
kvar. Bebyggelsen anpassas efter ledningens placering med aktuella 
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säkerhetsavstånd och ett u-område läggs ut som markreservat för allmännyttiga 
ledningar.  

Elförsörjning 
Området kommer att anslutas till befintligt elnät med ledningar i Ljungsgårdsvägen.  

Brandposter 
Ska brandskydd ske med släckning direkt från brandposter är rekommendationen att 
dessa inte placeras med större avstånd än 150 meter ifrån varandra. 
Uppställningsplats för släckbil får inte vara längre ifrån en brandpost än 75 meter. 
Flödet i brandposterna bör vara 10 l/s för bostadsbebyggelse lägre än 4 våningar och 
20 l/s för övrig bebyggelse och ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i 
Distribution av dricksvatten, P114. 

Renhållning 
Sophantering sköts av NSR (Nordvästra Skånes Renhållning AB). Avfallsutrymmen 
för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, som är anpassad för 
renhållningsfordonen och följer angivna mått i kommunens renhållningsordning. Vid 
placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerhet, 
framkomlighet och arbetsmiljö. Avfallsutrymmet bör inte placeras så att backning 
förekommer, men även T-korsning är möjligt efter de mått som anges i 
renhållningsordningen. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som 
föreligger samt underlätta för källsortering. 

 

Avvägning mellan motstående intressen 
Marken avsedd att tas i anspråk för bebyggelse bedöms från allmän synpunkt vara 
lämplig för ändamålet, PBL (2010:200) 2 kap. 2§, 4§. Planområdet som ligger i direkt 
anslutning till övrig bebyggelse bedöms vara väl lämpat med hänsyn till beskaffenhet 
och läge, och till behoven av att tillskapa en komplettering av bostadsutbudet i 
Billesholm. Förslaget är i linje med Bostadsförsörjningsprogrammet och bidrar till att 
uppnå det väsentliga samhällsintresse som nya bostäder innebär. 
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Konsekvenser 
Konsekvenser för fysisk miljö 
Landskapsbild 
Den föreslagna bebyggelsen kommer ha en liten påverkan på utsikten mot 
Söderåsen i öster. Området bebyggs dock redan i dagsläget och de tillkommande 
byggnadernas höjder begränsas av en totalhöjd som motsvarar maximalt två 
våningar med sadeltak. Förslaget kan även fortsatt möjliggöra siktlinjer över 
landskapet. Bedömningen är därför att påverkan sammantaget är liten.  
 
Jordbruksmark 
Enligt miljöbalkens 3 kap. 4§ får brukningsvärd jordbruksmark endast tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att göra en 
sådan bedömning har olika alternativa lokaliseringar pekats ut i en 
Lokaliseringsutredning (Bjuvs kommun, 2022-10-05), beskrivits och 
slutligen vägts mot varandra för att kunna påvisa den mest lämpliga platsen. 
 
I en sammanvägd bedömning anser kommunen, mot bakgrund i översiktsplanen, 
närhet till kollektivtrafik, ytstorlek, rådighet/ägande, täthet, tillgång till 
samhällsintressen och tekniska funktioner, etc. att det föreslagna området alltjämt 
bör ses bäst lämpat för att tillgodose kommunens samhällsintresse avseende 
bostadsförsörjning. 
 
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet är målet att befolkningen i Bjuvs kommun ska 
öka med minst 1% per år, vilket motsvarar i snitt ca 150 personer per år. 
Kommunens behov är att bygga i snitt 90 bostäder per år för att komma ifatt det 
underskott av bostäder som finns och för att möta den efterfrågan som finns. 
Bedömningen är att planförslagets genomförande bidrar till att uppfylla det väsentliga 
samhällsintresse som bostadsbyggande innebär. Intilliggande mark bebyggs idag 
med friliggande hus. Planförslaget innebär en ännu tätare exploatering i form av 
radhus/parhus vilket i sin tur innebär en bättre hushållning och ett effektivare 
nyttjande av marken. Aktuellt område ligger dessutom kollektivtrafiknära, inom gång- 
och cykelavstånd till Billesholms nya Pågatågsstation och hållplats för regionbuss.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte försämra 
nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 
Vegeåns status klassas i VISS som måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. 
Möllebäcken saknar statusklassning. Då dagvattnet passerar en damm fås ett 
reningssteg innan utsläpp till recipient. Dagvatten från radhusområde med en 
lokalgata som inte är speciellt trafikerad genererar en begränsad mängd 
föroreningar. Således bedöms exploateringen inte försvåra målet att uppnå god 
ekologisk och kemisk status i recipienten. Människors hälsa och säkerhet bedöms 
därför inte påverkas.  
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Dagvatten 
Planområdet ska i sin helhet upptas i verksamhetsområde för vatten-, spill och 
dagvatten. Befintliga anslutningspunkter för VA finns i Johannes väg. En ny servis för 
dagvatten från Ljungsgårdsvägen kan komma att krävas för det nya 
exploateringsområdet. Dagvattnet kommer ledas till en dagvattendamm i nordväst för 
rening och fördröjning innan det leds vidare till Möllebäcken.  

Miljömål 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets 
karaktär bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad 
gäller God bebyggd miljö. 

 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet 
Buller 
Genomförd bullerutredning (Bjuvs kommun, 2022-09-21) visar att ekvivalentnivåer 
vid fasad beräknas uppgå till 42 dBA. Maxnivåerna beräknas till 56 dBA. Därmed 
bedöms aktuellt planområde inte utsättas för några bullernivåer överskridande 
riktvärdena. Söderåsbanans spårområde ligger drygt 600 meter öster om 
planområdets med bebyggelse emellan. Bedömningen är att detta avstånd är 
tillräckligt för att planområdet inte ska utsättas för buller över riktvärdena. Marken 
bedöms därmed som lämplig.  
Markmiljö 
Inga kända markföroreningar förekommer i området. Då marken inte har varit 
bebyggd sedan tidigare och inga fyllnadsmassor förekommer bedöms marken vara 
lämplig. Fastighetsägares ansvar att anmäla oförutsedda föroreningar kvarstår 
oavsett om det uppdagas i framtiden. 

Översvämning och skyfall 
Utifrån topografi och skyfallskartering bedöms planförslaget kunna hantera framtida 
skyfall och möjliggöra rinnvägar för vattnet. Svämplansanalys visar att området inte 
riskerar att översvämmas av Möllebäcken vid en höjning av vattennivån motsvarande 
2,5 meter och marken bedöms därför som lämplig för föreslagen bebyggelse.  
 

Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv 
Enligt barnkonventionen, som från 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk 
lagstiftning, ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Detaljplanen har utformats med 
tanke på barn bästa och säkerhet.  

Tillgänglighet 
Ett genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i detalj 
kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och markprojekteringen 
och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.  
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms 
vara följande: 

Samråd   vår 2022 

Granskning   höst 2022 

Antagande   vinter/vår 2023 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 
 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).  
 
Avtal 
Bjuvs kommun har ingått ett planavtal med OBOS Mark AB. Avtalet fastställer 
fördelning av kostnader och åtaganden mellan parterna i samband med upprättandet 
av detaljplanen.   

 

Tekniska och ekonomiska frågor  
Planens ekonomi 
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och bekostas av 
exploatören.  

Utbyggnad ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar som inte är kommunala 
Utbyggnad av angöringsgata på kvartersmark bekostas i sin helhet av exploatören.  

Utbyggnad vatten och avlopp 
VA-nätet är utbyggt till Ljungsgård 2:206. Exploatören bekostar anslutningsavgifter. 
Eventuell ny dagvattenservis från Ljungsgårdsvägen bekostas av VA-kollektivet. 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av ledningar  
Nya ledningar inom planområdet initieras och bekostas av exploatören i samband med 
exploateringen. Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
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Berörda fastigheter inom planområdet kan komma att regleras som konsekvens av 
planens antagande. Detta bekostas av exploatören. 

Rättigheter och servitut 
Det befintliga vägservitutet kommer upphävas som en konsekvens av planens 
genomförande och fastighetsreglering då de bägge fastigheterna föreslås regleras 
ihop till samma fastighet. Detta initieras och bekostas av exploatören.  

 
Administrativa frågor 
Medverkande tjänstepersoner 
Medverkande tjänstepersoner har varit planarkitekt Elinor Thornblad, mark- och 
exploateringsingenjör Ulrika Adolfsson, planeringschef Niklas Ögren, förvaltningschef 
för bygg- och miljöförvaltningen Anneli Gille och stadsarkitekt Mattias Samuelson. 
 
 
Elinor Thornblad   Niklas Ögren  
Planarkitekt    Planeringschef 
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Bjuvs kommun 

POSTADRESS Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv 

BESÖKSADRESS Bjuvs kommun, Mejerigatan 3, 267 34 Bjuv 

TFN 042-458 50 00 

E-POST bygg@bjuv.se 

WEBBPLATS www.bjuv.se/detaljplaner 



 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2021-00082  

Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl (Fd del av 
Ljungsgård 2:98 m fl) 

Sammanfattning 

Planens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga fastigheterna 
Ljungsgård 2:210 och 2:206 med ca 24 bostäder i form av radhus och 
parhus i en till två våningar. Detaljplanen har varit ute på samråd 
under perioden 1 juni – 1 juli 2022 och på granskning 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. Då delar av planområdet ligger utanför 
områden utpekade för bostäder i översiktsplanen drivs detaljplanen 
med ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900). 
      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Plankarta 2023-01-12 

Planbeskrivning 2023-01-12 

Granskningsutlåtande 2023-01-12 

Fastighetsförteckning 2023-01-06 

 
 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden  
 
att godkänna förslaget till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län och översända det till 
kommunfullmäktige för antagande 
      
 
Yrkanden: 
Raymond Blixt (SD), Patric Fors (M), Jörgen Johnsson (M), Thomas Olsén 
(SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 



 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län och översända det till 
kommunfullmäktige för antagande 
 
      
 

 

 

 



 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
För detaljplan Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län 
Dnr 2021-00082 



 

 

GRANSKNING 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag om kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.  

Efter att granskningstiden har tagit slut sammanställer kommunen de skriftliga 
synpunkterna som har kommit in. Detta görs i ett granskningsutlåtande som 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag. 

Enligt Byggnadsnämndens beslut (2022-10-27, § 93) har förslag till detaljplan varit 
på granskning under tiden 2 november 2022 – 5 december 2022. Totalt 15 yttranden 
har kommit in, varav 7 med synpunkter.  

Bjuvs kommun har informerat berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, 
länsstyrelsen samt sakägare om förslaget till detaljplan och givit dom möjlighet att 
lämna synpunkter. Planhandlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på 
kommunhuset, på kommunens hemsida under pågående detaljplaner, samt 
kommunens bibliotek. Då delar av planområdet ligger utanför områden utpekade för 
bostäder i översiktsplanen har förfarandet ändrats från standardförfarande till utökat 
förfarande sedan samråd.  En kungörelse om granskning publicerades i 
Helsingborgs dagblad den 3 november 2022. 

Nedan redovisar Bjuvs kommun inkomna yttranden med kommentarer av 
kommunen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län 2022-12-01 utan synpunkt 
Lantmäteriet 2022-11-23 med synpunkt 
Region Skåne 2022-12-07 utan synpunkt 
Trafikverket 2022-11-03 utan synpunkt 
Polismyndigheten 2022-11-21 utan synpunkt 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB 2022-11-02 utan synpunkt 
Skanova (Telia Company) AB 2022-11-17 utan synpunkt 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2022-12-05 med synpunkt 
Öresundskraft AB 2022-12-01 med synpunkt 
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Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden 2022-12-02 utan synpunkt 
 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund 2022-11-10 med synpunkt 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 2022-11-29 med synpunkt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst 2022-11-14 utan synpunkt 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Privatperson 1 2022-12-02 med synpunkt 
Privatperson 2 2022-12-29 med synpunkt 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkom 2022-12-01 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL.   
 

Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

   

 
LANTMÄTERIET, inkom 2022-11-23 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-10-13) har följande 
noterats: 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Det kan förtydligas rörande påverkan på befintligt servitut. Så som det får förstås av 
skrivelsen kommer rättigheten behövs upphävas. Det verkar dock som en 
förutsättning är att marken regleras ihop till samma fastighet och den åtgärden är till 
synes inte självklar. Det bör även framgå vilken part som ansvarar för det eventuella 
upphävandet.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen har under avsnittet Konsekvenser kompletterats med 
en beskrivning av åtgärder som påverkar befintligt servitut och att exploatören 
ansvarar för att initiera och bekosta åtgärden.  

 

REGION SKÅNE, inkom 2022-12-07 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
och Regionfastigheter deltagit. 

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

TRAFIKVERKET, inkom 2022-11-03 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Kommunen har besvarat Trafikverkets synpunkter. Vi har inga ytterligare synpunkter.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 
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POLISMYNDIGHETEN, inkom 2022-11-21 
Angående underrättelse om granskning, ”Detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl (fd del 
av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län”. Från polisens sida 
finns inga synpunkter kring detta.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget. 

 

 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkom 2022-11-02 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inget att erinra.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkom 2022-11-17 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 
berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkom 2022-12-05 
Dagvatten 
Närmsta anslutningspunkt för dagvatten finns i Johannes väg. Utifrån 
höjdförhållandena kan det bli svårt att nå punkten utan att förändra markhöjderna. 
Det vore även ett bättre alternativ att anlägga en ny ledning som kopplar på 
dagvattennätet i Ljungsgårdsvägen direkt där kapaciteten är bättre. 
Fastighetsägaren ansvarar för att leda dagvatten till senare anvisad 
anslutningspunkt på lämpligt vis.  

Spillvatten 
Anslutning till det kommunala spillvattennätet finns i Johannes väg. Med befintliga 
höjdförhållanden går det inte att nå anslutningspunkten med en självfallslösning. 
Fastighetsägaren ansvarar för att leda spillvattnet till anvisad anslutningspunkt på 
lämpligt vis. Beroende på färdig markhöjd kan pumpstation komma att krävas. 
Denna blir i sådant fall fastighetsägarens ansvar.  
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Kommentar: Kommunen har noterat synpunkterna och har i samråd med NSVA 
klargjort att det går att lösa påkoppling på dagvattennätet. Fastighetsägaren är 
införstådd med att det kan komma att krävas pumpstation för att nå anslutningspunkt 
för spillvatten.   

 

ÖRESUNDSKRAFT AB, inkom 2022-12-01 
I granskningshandlingen nämns att elnätet kommer att byggas ut från 
Ljungsgårdsvägen. Vi vill poängtera att det i dagsläget inte är bestämt hur elnätet 
ska byggas ut.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkom 2022-12-02 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter gällande 
granskning av detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län som görs tillgängligt för granskning.  

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 
 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkom 2022-11-10 
För större plan- och byggprojekt med mycket hårdgjord yta vill jag poängtera vikten 
av dagvattenhantering i och med risken för översvämningar och bräddning från 
reningsverket eller dess pumpstationer. I övrigt har Söderåsens miljöförbund inget 
att invända.  

 
Kommentar: Kommunen vill förtydliga att det dagvatten som inte infiltreras direkt 
inom planområdet kommer ledas till befintlig dagvattendamm nordväst om 
planområdet för rening och fördröjning innan utlopp i recipient. Bedömningen är 
därmed att planförslaget möjliggör en ändamålsenlig dagvattenhantering.  

 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkom 2022-11-29 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  
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• Ni skriver att placeringen av avfallsutrymmet/miljörummet styrs i bygglovet. 
För att säkerställa att NSR kan fullfölja sitt uppdrag med att hämta kommunalt 
avfall är det viktigt att våra renhållningsfordon kan ta sig fram till 
miljörum/avfallsutrymme. Därför önskar NSR att det detaljplanen skrivs in att 
vägarna och stopplatserna ska följa måtten i renhållningsordningen för Bjuvs 
kommun samt att avfallsutrymmet/miljörummet ska placeras så att backning 
inte förekommer. Exakt placering av miljörum/avfallsutrymme behöver dock 
inte markeras ut.  

• Vid frågor eller oklarheter kring möjlig placering av miljörum får ni gärna 
kontakta NSR för dialog. Detta för att säkerställa att hämtning kan ske säkert 
för människor som vistas inom området.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 
Kommentar: Kommunen vill förtydliga att det på sidan 19 planbeskrivningen framgår 
att avfallsutrymmen för fastigheten ska placeras i nära anslutning till allmän väg, som 
är anpassad för renhållningsfordonen och följa angivna mått i kommunens 
renhållningsordning. Exploatören har haft dialog med NSR om en alternativ lösning 
med T-korsning vilken även den följer angivna mått. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkom 2022-11-14 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

 
Kommentar: Yttrandet innebär ingen förändring av planförslaget.  

 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

PRIVATPERSON 1, inkom 2022-12-02 
Ärende: Svar på underrättelse om granskning Ljungsgård 2:210 del av fd Ljungsgård 
2:98. Byggare OBOS, samt överklagande på förslag som ligger för området. 

Vi anser att området ska bebyggas i en stil som är förenlig med övrig bebyggelse på 
Ljungsgård, och då anser vi att området bör bebyggas med enplanshus samt en- 
och enhalvplanshus med 40 till 45 graders lutning samt max 20 hus eller tio parhus 
för att på någorlunda sätt smälta in på området, tvåplanshus med typ 14 graders 
taklutning är inget som kommer att passa in på området, sophantering ska ske per 
hus i eget sopkärl något sophus vill vi inte ha, det är viktigt att var och en tar hand 
om sina sopor, gata till området ska ha en sådan bredd så att all service till området 
kan ske på ett sätt som speglar Toffelmakaregatan och Johannes väg.  

 
Kommentar: Kommunens bedömning är att om man ska ta jordbruksmark i anspråk 
ska marken nyttjas effektivt. Att planlägga med stora tomter och låg exploatering är 
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inte en utveckling som är försvarbar ur denna aspekt och kommunen gör 
bedömningen att en tätare bebyggelse i detta fall är en väl avvägd exploatering.  

För att bemöta synpunkterna har föreslagen nockhöjd har sänkts till 8,5 meter vilket 
är en höjd som ungefär motsvarar ett en- och en halvplanshus med en takvinkel om 
45 grader, en typ av hus som redan finns i området. Takvinkeln har i och med 
sänkningen av nockhöjd justerats till att som minst tillåta 12 graders lutning vilket 
säkerställer lutande tak vilka bedöms smälta väl in i omgivningen.  

Val av renhållningslösning är inget som regleras i detaljplanen utan fastställs i 
bygglovsskedet. Detaljplanen möjliggör tunntömning som alternativ. Gatan som 
planeras på kvartersmark föreslås få samma dimensioner och bredd som Johannes 
väg samt följa kommunen renhållningsordning, vilken säkerställer att sopbilar, 
räddningsfordon och liknande får plats. Exploatören har dialog med kommunens 
tekniska förvaltning kring utformningen av gatan. 

 

PRIVATPERSON 2, inkom 2022-12-29 
Vi vil hermed indgive vores synpunkter til ovennævnte detaljplan. Vi mener IKKE det 
rätt att bygga bostäder i två plan, samt at det er en overtrædelse af tidligere planer 
for området. 

VI KAN UNDER STÆRK PROTEST acceptere bostäder i et plan, alt andet vil 
forringe vores bostad betydeligt både vedrørende eventuelt salgspris, samt både ved 
udsigt till naturen, men også indkig til vores bostad. 

 

Vi mener at det er fuldkommen overflødigt at bygge bostäder på 
nuværende  tidspunkt i dette område da der på nuværende er to nybyggede huse 
som har været til salg i længere tid, dernæst er bo renten på vej op. 

 

Vi beklager vores sene synspunkt på forslaget, som bl.a. bunder i langvarige 

sygdom. 

 
Kommentar: Kommunen har sedan samrådet bemött inkomna synpunkter genom att 
föreslagen nockhöjd har sänkts till 8,5 meter vilket är en höjd som ungefär motsvarar 
ett en- och en halvplanshus med en takvinkel om 45 grader. Detta är en typ av hus 
som redan finns i området och som har jämförbar höjd med den höjd detaljplanen 
föreslår. Kommunen gör även bedömningen att planera för nya bostäder i en tid med 
svårare ekonomi skapar en beredskap för kommande ekonomiska uppgångar. Detta 
är en viktig del i kommunens strategi för en hållbar bostadsförsörjning och 
befolkningsutveckling i kommunen.    

 

 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
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PLANKARTA 
- Inga ändringar 

 

PLANBESKRIVNING 
- Förtydligande kring upphävande av befintligt servitut 
- Redaktionella ändringar 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Elinor Thornblad 

 
Planarkitekt 
Planeringsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bjuvs kommun 
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§ 42 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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. 
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kommunfullmäktige besluta att anta ny finanspolicy för Bjuvs kommun.    
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Antagen av kommunfullmäktige 2023-0X-XX,  



1. Finanspolicyns syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 

skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.  

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy för 

respektive företag som harmonierar med principerna i denna policy. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kom-

munfullmäktige. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa mål för finansverksamheten. 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras. 

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten. 

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. 

 

1.1 Giltighet och uppdatering 

Kommunstyrelsen skall inför varje nytt budgetår göra en bedömning av om det finns behov av 

att revidera finanspolicyn. Finanspolicyn ska inför varje kommande verksamhetsår 

aktualiseras genom beslut i fullmäktige.  

2. Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort- och lång sikt. 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

 Säkerställa att de finansiella riskerna hålls inom en acceptabel nivå. 

3. Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunsty-

relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 

kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige skall en gång om året fatta beslut om: 

 Eventuella revideringar av Finanspolicyn, inklusive bilagor, om sådan revidering 

föreslås av Kommunstyrelsen. 



 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår. 

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår. 

3.2 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen skall: 

 Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 

finanspolicy. 

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 

kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs. 

3.2.1  Kommunens ekonomichef 

- Ansvarar för att finansverksamheten bedrivs i enlighet med denna policy och 

riktlinjer angivna av kommunstyrelsen. 

- Ansvarar för att samordna kommunens och bolagens finansiella aktiviteter, 

riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.  

- Ansvarar för att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och 

koncernens finansiella ställning till kommunstyrelsen. Rapportering av den 

finansiella ställningen omfattande uppgifterna enligt avsnitt 6 ska ske kvartalsvis 

till kommunstyrelsen. 

- Godkänner limiter för koncerntoppkonto, checkkredit och kreditlöften inom 

kommunfullmäktiges beslutade ramar. 

3.2.2 Kommunala bolagen 

- Ansvarar för att finansverksamheten i bolagen harmonierar med principerna i 

denna policy. 

- Ansvarar för att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella 

ställning. 

- Ansvarar för att tillsammans med kommunen samordna bolagens finansiella 

aktiviteter, riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.  

4. Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank 

 Ej utnyttjade kreditlöften 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

4.1 Betalningsberedskap 

Likviditetsprognos ska göras på månadsbasis. Vid behov av likviditetsförstärkning rapporterar 

ekonomichefen till kommundirektör och Kommunstyrelsens ordförande som i samråd fattar 



beslut i frågan gällande likviditetsförstärkning som ryms inom fattat budgetbeslut. Beslut om 

likviditetsförstärkning som inte ryms inom budgeten fattas av kommunfullmäktige.  

4.2 Koncernkonto 

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall samord-

nas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på 

bolagsstämman för respektive företag. 

4.3 Utlåning till kommunens företag 

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige 

beslutat. 

4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument (bi-

laga 2) och i godkända motparter (bilaga 4). Placerade medel skall kunna omvandlas till 

likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 

5. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om förändring av ramar för kontokrediter samt 

långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för 

det kommande budgetåret. 

Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt. 

Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter av bilaga 5.  

5.1 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.  

5.2 Riskhantering 

5.2.1 Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån 

när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att 

finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. 

 

För att minska finansieringsrisken ska kommunen eftersträva en spridning av förfall och 

finansieringskällor: 

- Andelen låneförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 procent av 

låneportföljen. 

- För övriga låneförfall ska en jämn förfalloprofil eftersträvas. 

- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.  



- Enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 

procent av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen. 

5.2.2 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt omvänt 

risken att räntebinda alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta. Ränteexponeringen är 

förfalloprofilen och den genomsnittliga räntebindningen i befintlig upplåning. För att 

begränsa ränterisken gäller: 

- Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 % av låneportföljen. 

- Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2 till 4 år. 

- En jämn fördelning av ränteförfallostrukturen ska eftersträvas. 

5.2.3 Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.  

5.3 Finansiering av pensionsavsättning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiering av delar av pensionsskulden genom 

upplåning. Underlag för beräkning av resultateffekterna baseras på 5 års räntebindning. 

Lån för finansiering av pensionsskulden får tas upp omfattande totalt 150 mkr. Dessa lån 

exkluderas i beräkningen av 5.2.1 och 5.2.2 och följs upp mot följande riktlinjer:  

Lånen ska amorteras minst i den takt som KPA beräknar gällande minskningen av det 

underliggande pensionsåtagandet som ligger till grund för finansieringen. Det innebär att 

lånen ska vara fullt amorterade senast inom 30 år från beslutet om inlösen. 

 6. Rapportering 
Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-

jande uppgifter:  

 Aktuell likviditetssituation 

 Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

 Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till beslutade nivåer 

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till beslutade nivåer 

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 



 
Bilaga 1 

 

Definitioner av finansiella risker 

Likviditetsrisk  
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. 

Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande 

utgifter för innevarande budgetår. 

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk 

Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller 

att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större 

del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.  

Ränterisk 

Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då 

räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.  Exponering för ränterisk uppstår om man 

har räntebärande skulder i portföljen.  

Valutakursrisk 

Risken uppstår bl.a. när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering för valutakursrisk uppstår bl.a. om man har 

kassaflöden, tillgångar eller skulder denominerade i annan valuta än SEK.  

Motpartsrisk 

Riken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 

Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor).  

Operativ risk 

Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller 

felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Operativa risker ska minskas genom en 

väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. 



Bilaga 2 

Godkända instrument, placeringar 
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

 

 Räntebärande värdepapper med maximal återstående löptid på 6 månader. 

 Bankinlåning  

 

 

 



Bilaga 3 

Godkända instrument, upplåning 
 

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: 

 

 Checkkredit 

 Reverslån 

 

 



Bilaga 4 

Godkända motparter placeringar 
 

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 

 

 Svenska staten 

 Kommuninvest 

 Svenska kommuner 

 Hel- eller delägda företag 

 Danske Bank 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 SBAB 

 Länsförsäkringar 

 

 



Bilaga 5 

Godkända motparter upplåning 
 

För upplåning är följande motparter godkända: 

 

 Kommuninvest 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 Nordiska Investeringsbanken 
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Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande finanspolicy antogs av fullmäktige 2020-04-29. Enligt 
finanspolicyn ska kommunstyrelsen vid behov av revideringar lämna förslag 
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Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomgång av kommunens 
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Antagen av kommunfullmäktige 20203-04X-29XX, § 106 



1. Finanspolicyns syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 

skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.  

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy för 

respektive företag som harmonierar med principerna i denna policy. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kom-

munfullmäktige. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

• Fastställa mål för finansverksamheten. 

• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras. 

• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten. 

• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. 

 

1.1 Giltighet och uppdatering 

 

Finanspolicyn gäller tills vidare. 

Kommunstyrelsen skall inför varje nytt budgetår göra en bedömning av om det finns behov av 

att revidera finanspolicyn. Finanspolicyn ska inför varje kommande verksamhetsår 

aktualiseras genom beslut i fullmäktige. ansvarar vid behov för att ta fram förslag till 

uppdateringar och anpassa policyn till aktuella förhållanden inom Bjuvs kommun eller till 

utvecklingen på de finansiella marknaderna.  Kommunstyrelsen ska minst en gång varje 

mandatperiod göra en bedömning av om behov finns att uppdatera policyn. 

 

Vid behov kan kommunstyrelsen besluta om komplement eller undantag till Finanspolicyn 

om det inte bedöms vara av principiell betydelse. I sådant fall ska dessa komplement eller 

undantag gälla till ett fastställt slutdatum och som längst till nästa uppdatering av policyn. Ett 

sådant beslut skall anmälas till Kommunfullmäktige. 

 

2. Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att: 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort- och lång sikt. 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.  

• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

• Säkerställa att de finansiella riskerna hålls inom en acceptabel nivå. 



3. Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunsty-

relse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av 

kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.egeringsförteckning. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige skall en gång om året fatta beslut om: minst en gång årligen fatta beslut 

om: 

• Eventuella revideringar av Finanspolicyn, inklusive bilagor, om sådan revidering 

föreslås av Kommunstyrelsen. 

• Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår 

• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår. 

• Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår. 

 

3.2 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen skall: 

• Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 

finanspolicy. 

• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 

kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs. 

 

3.2.1  Kommunens ekonomichef 

- Ansvarar för att finansverksamheten bedrivs i enlighet med denna policy och 

riktlinjer angivna av kommunstyrelsen. 

- Ansvarar för att samordna kommunens och bolagens finansiella aktiviteter, 

riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.  

- Ansvarar för Aatt följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och 

koncernens finansiella ställning till kommunstyrelsen. Rapportering av den 

finansiella ställningen omfattande uppgifterna enligt avnitt 6 ska ske kvartalsvisvis 

till kommunstyrelsen. 

- Godkännera limiter för koncerntoppkonto, checkkredit och kreditlöften inom 

kommunfullmäktiges beslutade ramar. 

3.2.2 Kommunala bolagen 

- Ansvarar för att finansverksamheten i bolagent harmonierar med principerna i 

denna policy. 

- Ansvarar för Aatt följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella 

ställning. 



- Ansvarar för att tillsammans med kommunen samordna bolagens finansiella 

aktiviteter, riskhantering och kontakt med och finansmarknadens aktörer. i 

samordning med kommunen.  

 

4. Likviditetsförvaltning 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

• Kassa och bank 

• Ej utnyttjade kreditlöften 

• Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

4.1 Betalningsberedskap 

Likviditetsprognos ska göras på månadsbasis. Vid behov av likviditetsförstärkning rapporterar 

ekonomichefen till kommundirektör och Kommunstyrelsens ordförande som i samråd fattar 

beslut i frågan gällande likviditetsförstärkning som ryms inom fattat budgetbeslut. Beslut om 

likviditetsförstärkning som inte ryms inom budgeten fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en nettobetalningsberedskap 

om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel, inklusive kontokredit, som 

motsvarar en nettobetalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar. 

Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-

hålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låne-

skuld. 

4.2 Koncernkonto 

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall samord-

nas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på bolags-

stämman för respektive företag. 

4.3 Utlåning till kommunens företag 

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige 

beslutat. 

4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument (bi-

laga 12) och i godkända motparter (bilaga 24). Placerade medel skall kunna omvandlas till 

likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 

5. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om förändring av ramar för kontokrediter samt 

långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för 

det kommande budgetåret. 



Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommunstyrelsens ordförande, 

eller den hen sätter i sitt ställe. 

All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från flera långivare 

när marknadsläget möjliggör flera konkurrenskraftiga anbud gällande efterfrågade löptider 

och villkor.  

Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt. 

Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt av bilaga 

45.  

5.1 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.  

5.2 Riskhantering 

5.2.1 Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån 

när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att 

finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. 

 

För att minska finansieringsrisken ska kommunen eftersträva en spridning av förfall och 

finansieringskällor: 

- Andelen låneförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 procent av 

låneportföljen. 

- För övriga låneförfall ska en jämn förfalloprofil eftersträvas. 

- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.  

- Minst 3 långivare bör eftersträvas 

- Enskild långivare, med undantag för Kommuninvest, ska inte finansiera mer än 50 

procent av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen. 

5.2.2 Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge samt omvänt 

risken att räntebinda alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta. Ränteexponeringen är 

förfalloprofilen och den genomsnittliga räntebindningen i befintlig upplåning. och 

derivatportfölj. För att begränsa ränterisken gäller: 

 

- Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 40 % av låneportföljen. 

- Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga i intervallet 2 till 4 år. 

- En jämn fördelning av ränteförfallostrukturen ska eftersträvas. 

5.2.3 Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i 

utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 3 mkr. 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Kommunen och 

bolagen har normalt begränsade betalningsflöden i utländsk valuta. I de fall där kommunen 

eller bolagen ingår avtal/kontrakt/köp med betalflöde i utländskvaluta som överstiger ett 



värde motsvarande 2 miljoner svenska kronor per år ska kommunens/bolagets ekonomichef 

värdera risken och fatta beslut om eventuell valutasäkring av betalflödet. 
 

5.3 Derivat 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.  

Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- 

och utlåning eller betalningsflöden i utländsk valuta. 

All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 

prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 

Riskbedömning och konsekvensanalys ska alltid göras före affärsavslut.  

Maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år. Volymen utestående 

ränteswappar får netto inte överstiga volymen rörliga lån. Minst 2 motparter bör eftersträvas.  

Bjuvs kommun tillämpar säkringsredovisning av räntederivat och säkringsdokumentation ska 

därför finnas upprättad och löpande uppdateras enligt gällande rutiner och krav. Om 

underliggande lån har en annan kapitalbindningstid än löptiden på räntederivatet måste 

kommunen kunna visa att sannolikheten är mycket stor att refinansiering kommer att ske av 

de underliggande lånen till minst samma löptid som räntederivatet. 

Godkända derivatinstrument (bilaga 5) med godkända motparter (bilaga 6) får användas i 

samband med upplåning. 

5.3 Finansiering av pensionsavsättning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om finansiering av delar av pensionsskulden genom 

upplåning. Underlag för beräkning av resultateffekterna baseras på 5 års räntebindning. 

Lån för finansiering av pensionsskulden får tas upp omfattande totalt 150 mkr. Dessa lån 

exkluderas i beräkningen av 5.2.1 och 5.2.2 och följs upp mot följande riktlinjer:  

Låneportföljen ska ha en räntebindning som genomsnittligt överensstämmer med basen för 

resultatberäkningen, 5 år. +/- 2 år. 

Lånen ska amorteras minst i den takt som KPA beräknar gällande minskningen av det 

underliggande pensionsåtagandet som ligger till grund för finansieringen. Det innebär att 

lånen ska vara fullt amorterade senast inom 30 år från beslutet om inlösen. 

  

6. Rapportering 
Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-

jande uppgifter:  

• Aktuell likviditetssituation 

• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

• Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till beslutade nivåer 



• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till beslutade nivåer 

• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

• Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

• Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 



 
Bilaga 1 

 

Definitioner av finansiella risker 

Likviditetsrisk  
Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. 

Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande 

utgifter för innevarande budgetår. 

Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk 

Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller 

att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större 

del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.  

Ränterisk 

Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då 

räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå.  Exponering för ränterisk uppstår om man 

har räntebärande skulder i portföljen.  

Valutakursrisk 

Risken uppstår bl. a. när valutakurser rör sig mot SEK. Exponering för valutakursrisk uppstår bl. a. om man har 

kassaflöden, tillgångar eller skulder denominerade i annan valuta än SEK.  

Motpartsrisk 

Riken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. 

Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor).  

Operativ risk 

Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller 

felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Operativa risker ska minskas genom en 

väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. 



Bilaga 2 

Godkända instrument, placeringar 
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

 

• Räntebärande värdepapper med maximal återstående löptid på 6 månader. 

• Bankinlåning  

 

 

 



Bilaga 3 

Godkända instrument, upplåning 
 

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: 

 

• Checkkredit 

• Reverslån 

 

 



Bilaga 4 

Godkända motparter placeringar 
 

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 

 

• Svenska staten 

• Kommuninvest 

• Svenska kommuner 

• Hel- eller delägda företag 

• Danske Bank 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

• SBAB 

• Länsförsäkringar 

 

 



Bilaga 5 

Godkända motparter upplåning 
 

För upplåning är följande motparter godkända: 

 

• Kommuninvest 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

• Nordiska Investeringsbanken 

 

 

 



Bilaga 6 

Godkända derivat 
 

Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. 

Alla derivat skall vara kopplade till underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i 

förväg, godkända motparter. Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

 

• Ränteswap samt förtidsstartad ränteswap 

• Valutaswap 

• Valutatermin 

 

Kommunen/företaget har inte rätt att ställa ut optioner. 



Bilaga 7 

Godkända motparter derivat 
 

Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 

 

• Danske Bank 

• Handelsbanken 

• Nordea 

• SEB 

• Swedbank 

 

För att kunna ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande Derivat-avtal, som reglerar de övergripande 

avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten. 
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§ 43 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 
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därefter antas av bolagsstämman. När ägardirektivet är antaget av 
bolagsstämman är styrelsen och verkställande direktör skyldiga att följa 
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.    
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 27 
 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ulrika Thulin (S) yrkar: 

”Att texten ”utrymme för politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett 
beträffande bolagets verksamhet finns därför inte” stryks ur förslaget till 
ägardirektiv.” 
 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 11:05 – 11:10 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
bolagsordning och ägardirektiv enligt beslutsunderlagets bilagor.    
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och 
Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Ägardirektiv och bolagsordning Omsorg i Bjuv AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 
utfärdade direktiv enligt ägardirektivet, såvida dessa inte bryter mot 
tvingande lagstiftning.  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  
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Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB 

 
    
   AVTALETS PARTER 

 
BESTÄLLARE 

Socialnämnden i Bjuvs kommun 

 Org.nr 212000–1041 
 
UTFÖRARE 

Omsorg i Bjuv AB  

Org.nr 559254–4448 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Omsorg i Bjuv AB (”Utföraren”) är ett av Bjuvs kommun helägt kommunalt bolag 

som har till föremål för sin verksamhet att, till den del det inte innefattar 

myndighetsutövning, tillhandahålla kommunala boende-, vård- och 

servicetjänster inom områdena hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS samt 

därtill kompletterande verksamhet (”Verksamheten”). Verksamheten 

tillhandahålls enligt socialtjänstlagen (”SoL”), hälso- och sjukvårdslagen (”HSL”) 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (”LSS”) samt vissa 

följdförfattningar. 

1.2 Verksamheten i Utföraren tillhandahålls huvudsakligen Bjuvs kommun, som 

genom ägardirektiv bestämmer de närmare ramarna för Utförarens verksamhet. 

Syftet med detta avtal (”Avtalet”) är att reglera villkoren mellan socialnämnden i 

Bjuvs kommun och Utföraren, vid socialnämndens köp av de tjänster som 

omfattas av Verksamheten och som tillhandahålls av Utföraren. Socialnämnden 

benämns härefter (”Beställaren”). 

1.3 Utföraren och Beställaren benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt 

för ”Parterna”. 

2 UPPDRAGET 

På Beställarens uppdrag åtar sig Utföraren härmed att utföra de tjänster som 

framgår av punkterna 2.1-2.4 och i övrigt av detta Avtal (härefter ”Uppdraget”). 

2.1 Äldreomsorg 

- Särskilt boende för äldre  

- Hemtjänst  

- Korttidsboende  
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- Dagverksamhet  

2.2 LSS 

- Bostad med särskild service för vuxna  

- Daglig verksamhet  

- Korttidstillsyn  

- Korttidsvistelse  

- Ledsagarservice  

- Avlösarservice  

- Kontaktperson  

- Personlig assistans  

2.3 HSL 

- Hälso- och sjukvård  

2.4 Övrigt 

2.4.1 Utföraren ska även, i den omfattning som beslutas av kommunfullmäktige i Bjuvs 

kommun, tillhandahålla ej biståndsbedömda servicetjänster åt personer som fyllt 

65 år i den omfattning och enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. 

Detta sker, i förekommande fall, i enlighet med 2 kap. 7–8 §§ lagen (2009:47) 

om vissa kommunala befogenheter. 

2.4.2 Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. 

Utföraren ska således kontinuerligt bedriva ett utvecklingsarbete inom 

Verksamheten med fokus på kvalitet och resurseffektivitet. Utvecklingsarbetet 

ska bidra till hög driftkompetens inom alla basverksamheter för att säkerställa att 

invånarna alltid kan erbjudas vård, omsorg och stöd, även i de situationer där 

andra utförare inte klarar att uppfylla sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. 

2.4.3 Utföraren ska årligen för Beställaren skriftligen redogöra för utvecklingsarbetet. 

Detta sker lämpligen i samband med den kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse som ska utarbetas enligt lag, se punkt 13.2 nedan.  

2.4.4 För särskilt omfattande och/eller nydanande utvecklingsarbete kan 

direktuppdrag komma att ges till Utföraren, varvid särskild ersättning ska utgå. 

2.5 Kommunala principer 

Uppdraget ska utföras med beaktande av de kommunala lokaliserings- och 

likställighetsprinciperna och retroaktivitetsförbudet. 

3 AVTALSTID 

3.1 Avtalet träder i kraft på dagen för båda Parternas undertecknande och gäller 

tillsvidare. Det kan skriftligen sägas upp av endera Parten med tillämpning av 

minst sex månaders uppsägningstid. 

3.2 Det noteras särskilt att uppsägning av Avtalet utgör sådant beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 

ska få ta ställning till innan beslutet fattas. 
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4 TILLSTÅND 

4.1 Utföraren svarar för att samtliga erforderliga tillstånd för Verksamheten från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) innehas. Utföraren ska under hela 

avtalstiden vidmakthålla erforderliga tillstånd för Verksamhetens bedrivande och 

Uppdragets utförande. 

4.2 Utföraren ska under avtalstiden tillse att erhållna tillstånd vid behov förnyas samt 

att förändringar i Verksamheten i erforderlig utsträckning anmäls, såsom – men 

inte uteslutande – vid förändringar i Utförarens ledning. 

5 UTFÖRANDE AV UPPDRAGET 

5.1 Utföraren ansvarar för att Verksamheten och Uppdraget under hela avtalstiden 

bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet 

med vid var tid gällande rättstillämpning. 

5.2 Utföraren ska genomföra Uppdraget på ett professionellt sätt och med den 

skicklighet och omsorg som kan förväntas av en välrenommerad aktör inom 

verksamhetsområdet. Uppdraget ska bedrivas utifrån evidens och beprövad 

erfarenhet samt aktuella nationella riktlinjer och nationellt utvecklingsarbete. 

5.3 Såvida annat inte uttryckligen framgår av Avtalet och dess 

ersättningsbestämmelser eller annat särskilt upprättat avtal mellan Parterna ska 

Utföraren ansvara för samtliga kostnader för Verksamhetens bedrivande. 

5.4 Utföraren ska arbeta i det system som Bjuvs kommun vid var tid använder för 

dokumentation, för närvarande Procapita/Life Care. Utföraren ansvarar för att 

dokumentation utförs i enlighet med gällande lagstiftning. 

5.5 Utföraren ska följa de samverkansavtal som vid var tid finns mellan Region 

Skåne och Bjuvs kommun. 

5.6 Verksamheten ska grundas på resurseffektivitet, långsiktig ekonomisk planering 

och styrka. 

6 SAMVERKAN 

6.1 Verksamheten ska genomsyras av kommunens värdegrund enligt Vision 2030 – 

Var med och forma ett helt samhälle. 

6.2 Utföraren är en självständig uppdragstagare vid genomförandet av Uppdraget. 

6.3 Bjuvs kommun har även fastställt övergripande policyer som gäller generellt för 

kommunens verksamheter. Beställaren ska löpande informera om och Utföraren 

känna till innehållet i Bjuvs kommuns vid var tid gällande policyer som är aktuella 

för Verksamheten. Parterna ska verka för att intentionerna i antagna policyer i 

tillämpliga delar följs och inarbetas i Utförarens egna direktiv och riktlinjer. 

Sådana policyer är bland annat, men inte uteslutande: 

- Arbetsgivarpolicy 

- Upphandlingspolicy 

- Intern kontroll 

- Miljöpolicy 

- Måltidspolicy 
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- Pensionspolicy 

- Informationshanteringsplan 

- Systematiskt Brandskyddsarbete 

- Avgift för kopiering av handlingar 

- Representation och regler för gåvor 

6.4 Det bör särskilt noteras att Utföraren i sitt profilprogram ska synliggöra Bjuvs 

kommun som ägare i syfte att stärka kommunens identitet. Utföraren ska även i 

sin verksamhet sträva efter att tillämpa ett agerande som är till nytta för 

kommunen, vilket dock ska ske inom ramen för Utförarens självständighet och 

bolagets bästa. 

6.5 Samordning mellan Bjuvs kommun och Utföraren sker även enligt särskilda avtal 

inom områdena för bland annat faktura- och lönehantering, övergripande 

funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, 

telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, 

revisionstjänster, bilorganisation, marknadsföring, försäkringar och 

säkerhetsarbete. 

6.6 För det fall Utföraren väljer att köpa tjänster utanför den kommunala 

organisationen ska det motiveras av en bättre ekonomi samt kvalité för 

Utförarens verksamhet. 

7 BEMANNING 

7.1 Utföraren ska tillse att personalen inom Verksamheten har rätt kompetens och 

att Verksamheten är rätt bemannad för Uppdragets genomförande. Personalen 

ska vara väl insatt i Uppdragets omfattning och ska arbeta efter gällande lagar, 

förordningar, föreskrifter och kvalitetskrav. 

7.2 Utföraren ansvarar för att den personal som krävs för Uppdragets utförande 

anställs i Utföraren. Personal från bemanningsföretag ska enbart hyras in i 

undantagsfall, exempelvis för tillfälliga vikarier. 

7.3 All personal ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. 

7.4 Utföraren ska säkerställa att det finns arbetsledning dygnet runt. 

8 LOKALER 

Utföraren bedriver verksamheten i fastigheter/byggnader som kommunen äger 

och i fastigheter/byggnader som kommunen hyr av andra företag. Utföraren äger 

inte några fastigheter. Utföraren kommer att teckna särskilda hyresavtal med 

Beställaren avseende sådana lokaler som Utföraren exklusivt nyttjar inom ramen 

för sin verksamhet. Med sådana lokaler avses exempel kontorslokaler och 

personalutrymmen. Utrymmen där enskilda brukare vistas, såsom 

bostadsutrymmen och gemensamhetsutrymmen, upplåts inte. 

9 HUVUDMANNASKAP 

Beställaren är huvudman och beslutar i alla frågor som innefattar 

myndighetsutövning för insatser enligt SoL och LSS samt därtill hörande 

följdförfattningar. 
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10 ERSÄTTNING OCH FAKTURERING 

10.1 Ersättning 

10.1.1 Ersättning för Uppdraget ska utgå i enlighet med vad som följer av den 

ersättningsmodell som framgår av Bilaga 1 (”Ersättningen”). 

10.1.2 För extraordinära kostnader som inte täcks av ersättningsmodellen, av mer än 

ringa omfattning, eller annan oförutsedd tillkommande kostnad, som Utföraren 

inte kan påverka, ska förhandling upptas om ersättning för faktiska merkostnader 

som kan styrkas. 

10.2 Fakturering och betalningsvillkor 

10.2.1 Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Betalning ska ske senast trettio (30) 

dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. 

10.2.2 På fakturan ska alltid fakturaadress, fakturaperiod, leveransadress och referens 

anges. 

10.2.3 Beställaren har rätt att på begäran få del av allt underlag som erfordras för en 

korrekt bedömning av Utförarens fakturering. 

10.2.4 Fakturering enligt Avtalet får inte överlåtas på annan tredje part utan skriftligt 

medgivande från Beställaren. 

10.2.5 Administrations- och faktureringsavgifter samt andra avgifter eller pålägg utgår 

endast om särskild överenskommelse härför träffats. 

11 UNDERLEVERANTÖRER 

Utföraren får inte utan Beställarens skriftliga medgivande anlita 

underleverantörer för att utföra del av eller hela Uppdraget. Utföraren är 

gentemot Beställaren ansvarig för eventuella underleverantörers arbete och 

handlingar. 

12 AVGIFTER FÖR ENSKILD 

Beställaren beslutar om och debiterar enskilda brukare enligt gällande avgifter 

och taxor för vård och omsorg. Utföraren ska på begäran tillhandahålla 

eventuella underlag för debitering enligt Beställarens anvisningar. 

13 SAMARBETE OCH UPPFÖLJNING 

13.1 Parterna är medvetna om att Avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar 

och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling inom 

Verksamheten och förändrade förhållanden. Parterna strävar efter att anpassa 

sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt 

tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på 

ömsesidigt förtroende mellan Parterna. 

13.2 Beställaren kommer regelbundet att följa upp Verksamheten i enlighet med 

ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom Bjuvs kommun. 

Uppföljningen innebär bland annat översyn av beställda insatser, volymer, 

dokumentation, kompetens, bemanning, avvikelser, synpunkter och klagomål, 

fakturor, kvalitetssystem samt hur lagstiftningen och rutiner följs.  

Utföraren ska årligen upprätta en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i 

enlighet med gällande lag. Beställaren har också ansvar för att på individnivå 
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följa upp insatsernas utförande. 

14 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, eller sina rättigheter eller skyldigheter 

härunder, utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande. 

15 ANSVAR 

15.1 Allmänt 

15.1.1 Utföraren ska skyndsamt rätta fel eller brister i Uppdraget som framkommit vid 

Beställarens uppföljning, revision, eller vid tillsyn genomförd av IVO eller annan 

myndighet. Om fel eller brister inte kan rättas omgående ska en åtgärdsplan 

upprättas. 

15.1.2 Utföraren är ansvarig för skada som genom fel eller försummelse vid utövandet 

av Verksamheten vållas Bjuvs kommun eller tredje man. För det fall kommunen 

förpliktas att utge ersättning till tredje man för skada som Utföraren svarar för, 

ska kommunen ha rätt till ersättning från Utföraren. 

15.2 Försäkring 

15.2.1 Utföraren ska under hela avtalstiden ha gällande ansvarsförsäkring som täcker 

eventuell skada/skadeståndsanspråk som orsakas av Utföraren eller av hos 

Utföraren anställd eller anlitad personal. Detsamma gäller för eventuell 

underleverantör. 

15.2.2 Undantag enligt föregående punkt kan göras för egendom som omfattas av en 

boendes eller Bjuvs kommuns försäkringar. 

16 AVTALSBROTT 

16.1 Envar av Parterna äger rätt att häva Avtalet vid väsentligt avtalsbrott. Det noteras 

särskilt att sådan hävning av Avtalet utgör sådant beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 

ska få ta ställning till innan beslutet fattas. 

16.2 Med väsentligt avtalsbrott avses att Part bryter mot bestämmelse i Avtalet eller 

inte följer gällande tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, allmänna råd m.m. samt 

rättelse inte skett inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därtill. 

16.3 Avtalsbrott av väsentlig betydelse föreligger vidare om Utföraren vid upprepade 

tillfällen inte lever upp till den kvalitet som uppställs genom villkoren i Avtalet, om 

Utföraren förlorar sitt tillstånd från IVO att bedriva sin verksamhet i något 

avseende eller tillståndsmyndighet riktat allvarlig kritik mot verksamheten. 

16.4 För det fall avtalsbrott av väsentlig betydelse föreligger ska kommunstyrelsen i 

Bjuvs kommun omedelbart underrättas. Sådan underrättelse ska även göras vid 

annat allvarligt missförhållande i Verksamheten. 

17 FORCE MAJEURE 

17.1 Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på 

grund av en oförutsägbar händelse som Parten inte kan råda över. Exempel på 

sådan händelse är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, 

miljökatastrof samt allvarlig smittspridning. Arbetskonflikt som har sin grund i 
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Parts brott mot kollektivavtal utgör dock inte befrielsegrund. 

17.2 Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger Parterna att så långt 

som möjligt minimera eventuella skador med anledning av force majeure. 

18 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

18.1 Villkor av mindre vikt eller mindre direktuppdrag mellan Beställaren och Utföraren 

kan förhandlas direkt mellan Beställaren och Utföraren inom ramen för detta 

Avtal utan att frågan underställs kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. 

18.2 Eventuella ändringar av och/eller tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och 

behörigen undertecknade av båda Parter för att vara giltiga samt biläggas 

Avtalet. 

18.3 Väsentliga ändringar i Avtalet utgör sådant beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt som kommunfullmäktige i Bjuvs kommun ska få ta ställning 

till innan beslutet fattas. Uppstår tveksamhet ska Parterna samråda med 

kommunstyrelsen i Bjuvs kommun. 

19 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

19.1 Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling 

Parterna emellan. Om Parterna genom förhandling inte når någon lösning, ska 

tvisten avgöras vid allmän domstol där Beställaren har sin hemvist och med 

tillämpning av svensk rätt. 

19.2 Utövaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som 

avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 

 

Bjuv 2023-[XX]-[XX] 
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Ersättningsmodell  
 

Ersättningen baseras på behovsbaserade resursbedömningar i de verksamheter det 
är möjligt, i övriga baseras det på en framräknad rambudget som ligger till grund för 
ersättningen. Kuben som systemet heter kan ses som en ”räknesnurra” som 
översätter individers behov till resurser. Den ger förutsättningar att optimera 
bemanningen och fördela resurserna. 
 
Generella principer för resursfördelning 

 Fördelning av resurser bygger på individens behov och översätts till resurser 
med hjälp av specifika bemanningstrappor, se för mer info nedan ang trappor. 

 Resurser fördelas inte för eventuella tomplatser i verksamheten 

 Kostnader för administration och overhead övriga kostnader (bilar, 
skyddsutrustning, arbetskläder mm) fördelas ut. 

 Beräkningen av personalkostnader ligger i kostnad per årsarbetare för 
respektive verksamhet till grund. 

 Resursfördelningen sker i form av timmar och ersättning 
 
Nivåer  
Bedömningen av varje enskild brukare genererar en nivå beroende på behovet. Varje 
nivå i sin tur ger ett pris per dygn/timme. Respektive verksamhet har sina egna 
nivåer. 
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Bolagsordning för Omsorg i Bjuv AB 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 

Reviderad av kommunfullmäktige 2021-12-13, § 183  

Reviderad av kommunfullmäktige 2022-12-12, § 174 

§ 1 Firma Bolagets firma är Omsorg i Bjuv AB. 

   

§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuv. 

   

§ 3 Föremålet för 
bolagets 
verksamhet 

Bolaget, som är ett helägt kommunalt bolag, har till föremål för sin 
verksamhet att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och 
service till personer med funktionsnedsättning, och därtill 
kompletterande verksamhet. 

Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra 
de uppdrag det får av sin ägare. 

   

§ 4 Ändamålet 
med bolagets 
verksamhet 

4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att, med 
iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 
och till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området, 
erbjuda invånarna i Bjuvs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och 
stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt 
invånarna i Bjuvs kommun. Bolaget får i den omfattning som 
medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala 
lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt med 
kommunallagen i övrigt. 

   

§ 5 Fullmäktiges 
rätt att ta 
ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

   

§ 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 
000 kronor. 

   

§ 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

   

§ 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt högst 4 
suppleanter. Suppleant kallas till möten och har närvarorätt 
respektive yttranderätt även när ordinarie ledamot närvarar. 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet 
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röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller den mening ordföranden företräder. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för 
återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald. 

   

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser 
bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor får även 
ett registrerat revisionsbolag utses. 

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. 

   

§ 10 Lekmanna-
revisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun utse minst en och högst fem 
lekmannarevisorer. 

   

§ 11 Kallelse till 
bolagsstämma 

Kallelse, per post eller e-post, till bolagsstämman ska utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara på 
bolagsstämma. Anmälan om deltagande ska ske senast en vecka 
före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på 
stämman ska ställas. 

   

§ 12 Ärenden på 
bolagsstämma 

På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till 
behandling. 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande till stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justerare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 

8. Beslut om; 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 

lekmannarevisorerna med suppleanter  



 
 

 
 

3 
 

10. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt 
revisionsbolag (i förekommande fall)  

11. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter och 
ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen samt lekmannarevisorer (i förekommande fall) 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

   

§ 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

   

§ 14 Firmateckning Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören 
alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes 
uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

   

§ 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

   

§ 16 Offentlighets-
principen 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt 
de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet, enligt 
offentlighet- och sekretesslagen. 

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på 
styrelsens ordförande eller enligt dennes bestämmande. På 
sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för 
överprövning. 

   

§ 17 Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bjuvs 
kommun. 

   

§ 18 Ändring av 
bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. 

 



 
 

 

 

Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 

 

1. Inledning 

 
Detta ägardirektiv avser Omsorg i Bjuv AB, org. nr 559254-4448 (nedan 
kallat bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för 
att därefter tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2023-[xx]-
[xx]. 

Bjuvs kommuns (nedan kallat kommunen) vision visar att kommunen mot år 
2030 ska arbeta för att bli en attraktiv boendekommun. Målsättningen är att 
skapa en kommun som är trygg och samtidigt full med puls och aktivitet – en 
kommun där nästa generation sätts i fokus genom ett långsiktigt och klokt 
tänkande med aktivt arbete för ett jämlikt samhälle där människors olikheter 
tas tillvara. För att komma dit krävs att alla som arbetar inom kommunens 
verksamheter vågar tänka om och skapa nytt. 

Vision 2030, Bjuvs kommun: 

 

 

1.1 Syftet med kommunal bolagisering 

Bolaget har en viktig roll i förverkligandet av kommunens vision och ska bidra 
till att kommunens mål uppfylls. Genom att verksamheten bedrivs i 
bolagsform ökar förutsättningarna för en tydlig styrning och struktur som kan 
skapa mervärde för kommunen. 

Genom en uppdelning av kommunens myndighetsutövande och utförande 
verksamhet skapas även snabbare beslutsvägar och ett mer effektivt 
resursutnyttjande, vilket i sin tur leder till en ökad professionalisering samt 
bättre förutsättningar för effektivt utförande, uppföljning och kontroll. 

1.2 Syftet med ägardirektivet 

Bolaget ägs av kommunen och utgör en del av kommunens verksamhet, vilket 



 

bolaget ska beakta inom ramen för sin verksamhet. Bolagets verksamhet 
regleras, utöver lag och av bolagsordningen, även av direktiv utfärdade av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, som sedan antas vid bolagets 
bolagsstämma. Detta ägardirektiv utgör ett komplement till bolagsordningen. 

Ägardirektivet ska stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagets 
ledning. Ägardirektivet ska även tydliggöra rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige (som beslutar i egenskap av ägare), kommunens 
socialnämnd (i egenskap av beställare av tjänster från bolaget), 
kommunstyrelsen, bolagsorganen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har som utgångspunkt att följa 
utfärdade direktiv (se närmare under punkten 3.1.1). I övrigt ska bolaget agera 
som självständigt subjekt och bolagsorganen verka för bolagets bästa. 

 

2 Bolagets verksamhet och ändamål 

2.1 Bolagets verksamhet 

Av bolagsordningen följer att bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
tillhandahålla kommunala boende-, vård- och servicetjänster inom områdena 
hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS samt därtill kompletterande 
verksamhet. 

Verksamheten tillhandahålls huvudsakligen kommunen, som genom 
ägardirektiv bestämmer de närmare ramarna för bolagets verksamhet. 
Ramarna för verksamheten och vilka verksamhetsområden som ingår i 
bolagets verksamhet framgår även av det avtal som vid var tid gäller mellan 
kommunen, genom socialnämnden (härefter socialnämnden), och bolaget 
för tillhandahållande av tjänsterna till kommunen (avtalet benämns härefter 
Huvudavtalet). 

Kommunens socialnämnd har även, vid sidan av sin roll som beställare, en 
roll som myndighetsutövande part, i vilken nämnden bland annat beslutar 
om enskildas rätt att tillgodogöra sig tjänsterna. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen. Bolaget får därmed inte heller bedriva verksamhet som 
inte är förenlig med den kommunala kompetensen eller det kommunala 
ändamål som har specificerats i bolagsordningen. Bolaget får inte heller 
bedriva verksamhet som strider mot detta ägardirektiv. 

2.2 Bolagets ändamål 

Av bolagsordningen framgår att bolagets syfte är att, inom ramen för det 
kommunala ändamålet och med iakttagande av de kommunalrättsliga 
principerna i kommunallagen, till den del detta inte innefattar 
myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter inom områdena hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg och LSS enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Detta innefattar att bolaget med tillämpning av nämnda lagar och de 
eventuella följdförfattningar, förordningar och föreskrifter som gäller inom 



 

områdena, ska erbjuda Bjuvs kommun och dess invånare sådant boende 
samt den vård och service som föreskrivs i lagstiftningen och som 
huvudsakligen innefattar hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden för 
äldre samt boende, stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska huvudsakligen tillhandahålla sin verksamhet till Bjuvs kommun, 
som i sin tur erbjuder bolagets verksamhet till invånarna i Bjuvs kommun, 
såvida undantag inte medges i tillämplig lagstiftning. 

Bolagets syfte är således inte att bedriva verksamhet med ett huvudsakligt 
vinstsyfte. 

2.3 De kommunala principerna 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- 

och likställighetsprinciperna. Enligt bolagsordningen ska även 

självkostnadsprincipen beaktas i tillämplig utsträckning och såvida undantag 

inte föreligger enligt lag. 

Mot bakgrund av att bolaget inte utövar myndighetsutövning eller fastställer 

avgifter för verksamheten i förhållande till enskilda är självkostnadsprincipen 

inte direkt tillämplig för bolaget. Självkostnadsprincipen är däremot tillämplig 

för kommunen som genom socialnämnden fattar beslut i förhållande till 

enskilda, såvida undantag inte föreligger enligt lag. Mot bakgrund av att 

bolaget huvudsakligen tillhandahåller kommunen tjänster för sin verksamhet, 

är det alltså ändå av vikt att bolaget inom sin verksamhet beaktar grunderna 

för självkostnadsprincipen. Detta får nämligen bland annat betydelse för 

vilken ersättning bolaget kan begära från kommunen, som i sin tur delvis 

finansierar sin verksamhet genom avgifter. 

Självkostnadsprincipen innebär att kommunen vid sin prissättning i 

förhållande till enskilda ska räkna med samtliga kostnader som uppkommer 

vid normal affärsmässig drift (ur företagsekonomisk synpunkt), fördelat på 

varje verksamhet för sig. Det innebär att relevanta direkta och indirekta, 

externa, interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska 

också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 

Det är således nu angivna utgångspunkter som bolaget behöver ha i åtanke 

vid förhandling och fastställande av ersättning enligt Huvudavtalet med 

kommunen. 

3 Rollfördelning mellan kommunen, bolaget och beställare av tjänster 

3.1 Kommunfullmäktige 

3.1.1 Direktivrätt och ägardialog 

Fullmäktige ska klargöra de strategiska målen för och inriktningen på bolagets 

verksamhet genom ägardirektiv, vilka fastställs av bolagets bolagsstämma. 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande 
bestämmelser i lag, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och 



 

sekretesslagen, annan författning eller bolagets intresse. 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möten 
med företrädare för kommunen (ägardialog). 

3.1.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande 

betraktas: 

- Större strategiska investeringar 

- Ändring av bolagsordningen för bolaget 

- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom 

nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget 

- Större förvärv eller försäljning av företag, fastighet, aktier eller 

andelar i bolag 

- Företagsfusion, förvärv, bildande eller avveckling av dotterbolag 

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

- Väsentliga ändringar av Huvudavtalet (så som exempelvis men inte 

uteslutande utvidgning av de verksamhetsområden som avtalet 

omfattar eller väsentlig justering av ersättningen enligt avtalet) 

En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet om 

huruvida kommunfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda 

med kommunstyrelsen i kommunen. 

3.1.3 Övriga frågor som ankommer på kommunfullmäktige 

Det ankommer på kommunfullmäktige att:  

1. Utfärda ägardirektiv för bolaget. 

2. Välja styrelse och lekmannarevisor i bolaget. 

3. Fastställa ekonomiska riktlinjer för bolaget. 

4. Fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och 

lekmannarevisor. 

5. Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall 

revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de fall lekmannarevisorn har 

riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s agerande. 

3.2 Kommunstyrelsens roll 

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen i bolaget genom att fortlöpande ha 



 

uppsikt i bolaget, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen.  

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska 
bolagets räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. 

Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett och motivera beslutet med hänvisning till aktuellt 
lagrum. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska 
fatta årliga beslut om verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag 
till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

3.3 Bolagsstämman 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren 
utövar sitt i aktiebolagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även 
ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör ses 
som ett led i kommunikationen mellan ägare och bolag. 

Av bolagsordningen framgår de ärenden som ska tas upp vid bolagsstämma 
och regler för kallelser m.m. 

3.4 Bolagsstyrelsen 

Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska för sitt arbete ha en 
aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas 
årligen. 

Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, är uppgiften som 
ledamot i bolagsstyrelsen ett sysslomannauppdrag i vilket ledamoten 
civilrättsligt åtar sig att fullgöra förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Styrelseledamoten förbinder sig således att verka för bolagets bästa i enlighet 
med vad som kommer till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Utrymme 
för politisk aktivitet i strid mot vad fullmäktige avsett beträffande bolagets 
verksamhet finns därför inte. 

Bestämmelser om val av styrelse framgår av bolagsordningen. 

Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets 
styrelse efter samråd med kommundirektören. 

Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s 
handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen 
mellan styrelse och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras 
vid behov. 

I syfte att bibehålla en professionell styrning av bolaget noteras det att 
ordföranden i bolagets styrelse samt ordföranden vid socialnämnden så långt 



 

som möjligt ska utgöras av olika personer. 

3.5 Verkställande direktör 

Bolagets styrelse tillsätter och entledigar verkställande direktör enligt vad som 
framgår av punkten 3.4. 

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget och ska på 
bästa sätt tillvarata bolagets intresse. Det innebär att den verkställande 
direktören ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten så som 
de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut 
förverkligas.  

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets medelsförvaltning 
och bokföring sköts på ett betryggande sätt. 

3.6 Socialnämnden (beställare av bolagets tjänster) 

Bolaget tillhandahåller sina tjänster huvudsakligen till kommunen enligt 
Huvudavtalet mellan bolaget och kommunen, genom socialnämnden. 
Förfrågningar från socialnämnden ska därmed som utgångspunkt hanteras i 
förhållande till Huvudavtalet som föreligger mellan parterna. 

Socialnämnden kan inte ensidigt ändra eller utvidga det uppdrag som bolaget 
erhållit av kommunen och som preciseras genom Huvudavtalet. Väsentliga 
ändringar i Huvudavtalet ska beslutas av kommunfullmäktige (se punkten 
3.1.2 ovan). 

Genom socialnämnden fattas även de beslut som innefattar 
myndighetsutövning och som bolaget även har att förhålla sig till i sin 
verksamhet. Socialnämndens verksamhet ska dock inte sammanblandas 
med kommunens egenskap av ägare – där viktiga beslut som utgångspunkt 
fattas av kommunfullmäktige – eller med kommunstyrelsens uppsiktsroll. 

Mot bakgrund av ovanstående är det vid förfrågningar från kommunalt organ 
till bolaget av vikt att fastställa i vilken egenskap det kommunala organet 
agerar. 

3.7 Bolagets revisor 

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse auktoriserad/godkänd 
revisor eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av bolagets 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

3.8 Lekmannarevisor 

För samma tid som för styrelsen ska kommunfullmäktige utse minst en och 
högst fem lekmannarevisorer i bolaget. Valet ska därefter anmälas på 
bolagsstämman. 

Lekmannarevisorn har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 
gentemot ägarens beslut och direktiv och dels om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

 

 



 

4 Samordning 

Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika 

områden, enligt särskilt upprättade avtal. Det handlar bland annat om 

tillgång till kommunens faktura- och lönehanteringssystem, övergripande 

funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, 

telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, 

revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med 

flera. För dessa tjänster ska bolaget årligen betala serviceavgift, enligt 

särskilt upprättade avtal. 

Bolagets verksamhetslokaler ska upplåtas av kommunen, enligt särskilda 

avtal. Bolaget ska inte äga eller förvalta fastigheter själv. 

Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom 
följande områden: 

- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem  

- Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta 

ut en marknadsmässig borgensavgift 

- Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel och datanät mot 

självkostnad  

- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som 

kommunledningen kallar till 

- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i 

tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda  

- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster 

- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av 

kommunens upphandling 

5 Bolagets policyer  

5.1 Allmänt 

Kommunen har fastställt övergripande policyer som gäller generellt för 
kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att 
intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna 
direktiv och riktlinjer.  

Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra 
kommunen som ägare i syfte att stärka kommunens identitet.  

Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att 

tillämpa ett agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom 

ramen för bolagets självständighet. 



 

5.2 Särskilda policyer 

Bolagsstyrelsen ska anta kommunens alternativt utarbeta egna policyer och 
regler inom minst nedanstående områden. Dessa ska utformas med 
utgångspunkt från kommunens motsvarande dokument och harmoniera med 
dessa. 

- Personalpolitik  
- Upphandling  
- Intern kontroll  
- Kontroll av ekonomiska transaktioner  
- Miljö och hållbarhet 
- Jämställdhet och mångfald 
- Sekretess och informationssäkerhet 
- Hantering av allmänna handlingar  
- Brandskydd  
- Krishantering  
- Avgift för kopiering av handlingar  
- Representation och regler för gåvor  

6 Ekonomi och målsättning för bolagets verksamhet 

6.1 Ersättning för bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet innefattar inte myndighetsutövning och bolaget erhåller 
därmed inte heller avgifter från de kunder/brukare som nyttjar bolagets 
tjänster. Sådana avgifter betalas istället, i förekommande fall, till 
kommunens socialnämnd, som även är det kommunala organ som fattar de 
beslut som innefattar myndighetsutövning inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Kommunens socialnämnd agerar alltså beställare av bolagets tjänster och 
ska, enligt Huvudavtalet, ersätta bolaget för utförda uppdrag och tjänster 
enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, vårdinsats samt kvalitet på 
utförandet. Bolagets ersättning för de tjänster som tillhandahålls kommunen 
ska minst motsvara bolagets självkostnader för verksamheten med ett tillägg 
om 1,5 procent av den totala självkostnaden. 

Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolaget och 
beställare samt innehålla incitament för båda parter att samverka för en 
effektiv verksamhet. 

I den utsträckning kommunen tillhandahåller bolaget nyttigheter inom ramen 
för samordningen mellan kommunen och bolaget ska särskilda avtal 
upprättas (se även punkt 4 ovan). 

Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig 
ekonomisk planering och styrka. 

6.2 Utveckling och kompetens inom bolaget 

Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg, 

enligt vad som närmare bestäms enligt Huvudavtalet.  



 

Kommunen som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och 

arbetsformer som är till nytta för såväl kommunens totala 

omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. 

6.3 Vinst och lönsamhet 

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att 
driva och utveckla verksamheten samt klara de investeringar och 
reinvesteringar som behövs för driften av verksamheten. 

Det huvudsakliga syftet med verksamheten framgår av punkten 2.2 ovan 

och avser inte ett huvudsakligt vinstsyfte. Satsning på utveckling av bolaget 

ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att 

avkastningen återinvesteras i bolaget. 

Soliditeten ska på sikt uppgå till 10 procent. Soliditeten definieras som det 
justerade egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade 
egna kapitalet definieras som det synliga egna kapitalet samt eget kapital 
andel av obeskattade reserver. 

Verksamheten finansieras genom ersättning enligt Huvudavtalet och 
eventuella andra avtal som tecknas av bolaget. Bolaget kan inte räkna med 
ägartillskott. 

Kommunen kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med 

rapportering och i ägardialoger. 

7 Rapportering och uppföljning av bolaget 

7.1 Allmänt 

Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och 
lämna den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede 
som möjligt informera kommunen om viktigare händelser och förändringar 
samt risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, 
ekonomi eller utveckling.  

Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:  

 Protokoll från bolagsstämma 

 Protokoll från styrelsesammanträde 

 Budget, affärsplan och finansieringsplan 

 Bolagets årsredovisning samt tertial- och delårsrapport 

 Revisionsberättelse granskningsrapport 

 Fastställd arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande 
direktör 

7.2 Budget, affärsplan och finansieringsplan 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för 
de närmaste tre räkenskapsåren.  



 

7.3 Årsredovisning och tertialrapporter 

Bolaget ska lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 
(2018:597) om kommunal redovisning.  

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen 
enligt kommunens årshjul och tidplan. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av kommunens vision, mål och bolagets syfte och uppdrag. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen 
samt till lekmannarevisorns granskning. 

7.4 Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de 
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen. 

8 Förvaltningsberättelse  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning 
liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen. 

9 Arbetsgivarorganisation 

För att säkerställa att de anställda har motsvarande anställningsvillkor som 
kommunanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen 
Sobona. Sobona har likalydande kollektivavtal som SKR, detta underlättar 
också personalrörligheten mellan kommun och bolag. 

 

 



 
 

Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB 

 

1 Inledning 
 
Detta ägardirektiv avser Omsorg i Bjuv AB, (org nr 559254-4448), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun för att därefter 
tillsändas bolaget för antagande på bolagsstämma 2020. 

Bjuvs kommuns (nedan kallat kommunen) vision visar att kommunen mot år 2030 
ska arbeta för att bli en attraktiv boendekommun. Målsättningen är att ska skapa en 
kommun som är trygg och samtidigt full med puls och aktivitet. En kommun där nästa 
generation sätts i fokus genom att tänka långsiktigt och klokt och där vi arbetar aktivt 
för ett jämlikt samhälle där människors olikheter tas tillvara. För att komma dit krävs 
att alla som arbetar inom kommunens verksamheter vågar tänka om och skapa nytt.  

 

 

 

1.1 Bolagets roll 

Bolaget har en viktig roll i förverkligandet av kommunens ovan angivna vision och ska 
bidra till att kommunens mål uppfylls. 

Bolaget ägs av Bjuvs kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska 
i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bo-
lagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Bolaget ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer och med en långsiktigt hållbar grund.  

2 Bolagets verksamhet 

Av bolagsordningen följer att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva äldre-
omsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 
och därtill kompletterande verksamhet. Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de 
uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare. 
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Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bola-
get får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kom-
petensen.  

Verksamheten i bolaget ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet 
för verksamheten, kommunalrättsliga principer samt vad som framgår av bolagsord-
ningen och detta ägardirektiv.   

3 Bolagets ändamål  

Av bolagsordningen följer att ändamålet med bolagets verksamhet är att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom 
området, erbjuda invånarna i Bjuvs kommun äldreomsorg, hemsjukvård samt stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsak åt invånarna i Bjuvs kommun enligt 
uppdrag från Bjuvs kommun. Bolaget får i den omfattning som följer av lag eller för-
ordning i begränsad omfattning erbjuda tjänster utanför kommunen. 

4 Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande betraktas: 

- Ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- Förvärv av eller försäljning av företag  

- Bildande eller avveckling av dotterbolag  

- Upptagande av lån eller ställande av säkerhet 

En fråga som faller utanför uppräkningen kan trots detta vara en sådan fråga som 

kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet om huruvida kom-

munfullmäktiges ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrel-

sen i kommunen. 

 

5 Samordning  

Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens 
verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i 
tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer.  

Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra kommunen som 
ägare i syfte att stärka kommunens identitet.  

Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett 
agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom ramen för bolagets 
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självständighet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika 
område. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom 
HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, 
IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkring-
ar och säkerhetsarbete med flera. För dessa tjänster ska bolaget årligen betala en 
serviceavgift.  

För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system 
utgår ersättning enligt särskilda avtal.  

Bolagets verksamhetslokaler ska upplåtas av kommunen. Bolaget ska inte äga eller 
förvalta fastigheter själv. 

Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom följande om-
råden: 

- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem  

- Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en 

marknadsmässig borgensavgift 

- Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel och datanät mot självkostnad  

- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommun-

ledningen kallar till  

- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga 

delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda  

- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster  

- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommu-

nens upphandling.  

6 Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller 
annan författning. 

7 Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom utsedda personer granska bolagets 
räkenskaper och handlingar samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Bolaget ska lämna den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.  

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska fatta 
årliga beslut om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvän-
diga åtgärder. 
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7.1 Sekretess 

Föreligger det hinder mot att överlämna en viss uppgift till ägaren på grund av 
lagstadgad sekretess får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett och motivera beslutet med hänvisning till aktuellt lagrum. 

7.2 Ägardialog 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möten med 
företrädare för kommunen (ägardialog).  

7.3 Styrelsearbete och instruktion för VD 

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsord-
ning. Denna ska fastställas årligen.  

Beslut om anställande och anställningsupphörande av VD fattas av bolagets styrelse 
efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och vård- och omsorgsnämndens 
presidium. 

Bolagets styrelse ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av 
den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. 
Detta ska ske i skriftlig instruktion och ska uppdateras vid behov. 

 

8 Bolagets policyer  

Bolagsstyrelsen ska anta kommunens alternativt utarbeta egna policyer och regler 
inom minst nedanstående områden. Dessa ska utformas med utgångspunkt från 
kommunens motsvarande dokument och harmoniera med dessa. 

- Personalpolitik  
- Upphandling  
- Intern kontroll  
- Kontroll av ekonomiska transaktioner  
- Miljö och hållbarhet 
- Jämställdhet och mångfald 
- Sekretess och informationssäkerhet 
- Hantering av allmänna handlingar  
- Brandskydd  
- Krishantering  
- Avgift för kopiering av handlingar  
- Representation och regler för gåvor  

9 Ekonomi och målsättning för bolagets verksamhet 

Kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden som beställare, ska ersätta bolaget 
för utförda uppdrag och tjänster enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, 
vårdinsats samt kvalitet på utförandet.  

Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolag och beställare samt 
innehålla incitament för båda parter att samverka för en effektiv verksamhet. 
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Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk pla-
nering och styrka.  

Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Kommunen 
som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till 
nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. 
För särskilt omfattande och/eller nydanande utvecklingsarbete kan direktuppdrag 
komma att ges till bolaget. 

Bolaget ska säkerställa att det finns en hög driftkompetens inom alla basverksamhet-
er för att säkerställa att invånarna alltid kan erbjudas vård, omsorg och stöd, även i 
de situationer där andra utförare inte klarar att uppfylla sina åtaganden på ett till-
fredsställande sätt. 

Kommunen kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl välja att ge bolaget direkt-
uppdrag. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. Särskild ersättning ska utgå 
vid anvisande av direktuppdrag. 

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att driva och 
utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs 
för driften av verksamheten.  

Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. Satsning på ut-
veckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara 
att avkastningen återinvesteras i bolaget. 

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent. Soliditeten definieras som det justerade 
egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade egna kapitalet definie-
ras som det synliga egna kapitalet samt eget kapital andel av obeskattade reserver. 

Bolaget kan inte räkna med ägartillskott. 

Kommunen kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i 
ägardialoger. 
 

10 Rapportering och uppföljning av bolaget 

Bolaget ska löpande hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och lämna 
den information som behövs för att kommunstyrelsen och dess organ ska kunna full-
göra sina uppgifter. Bolaget ska dessutom i ett så tidigt skede som möjligt informera 
kommunen om viktigare händelser och förändringar samt risker som påverkar eller 
kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.  

Bolaget ansvarar för att utan dröjsmål lämna in följande till kommunstyrelsen:  

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Budget, affärsplan och finansieringsplan 

• Bolagets årsredovisning samt tertial- och delårsrapport 

• Revisionsberättelse granskningsrapport 

• Fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 §) och instruktion för verk-
ställande direktör (ABL 8 kap 3 §) 
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10.1 Budget, affärsplan och finansieringsplan 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med verksamhetsmål och budget för de 
närmaste tre räkenskapsåren.  

10.2 Årsredovisning och tertialrapporter 

Bolaget ska lämna de uppgifter till kommunen som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) 
om kommunal redovisning.  

Bolaget ska redovisa bolagets ställning och resultat till kommunstyrelsen enligt kom-
munens årshjul och tidplan. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kom-
munens vision, mål och bolagets syfte och uppdrag. Uttalandet ska vara så utformat 
att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

10.3 Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisor ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som 
utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorn inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn löpande kommunicera sina iaktta-
gelser med kommunstyrelsen. 

 

11 Förvaltningsberättelse  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. l och l a§§ 
kommunallagen.  

12 Arbetsgivarorganisation 

För att säkerställa att de anställda har motsvarande anställningsvillkor som kommu-
nanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona har 
likalydande kollektivavtal som SKR, detta underlättar också personalrörligheten mel-
lan kommun och bolag.  

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 107 
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Avtal om tillhandahållande av tjänster 
 

    
   AVTALETS PARTER 

 
BESTÄLLARE 

Omsorg i Bjuv AB  

Org.nr 559254–4448 

LEVERANTÖR 

Bjuvs kommun 

 Org.nr 212000–1041 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Omsorg i Bjuv AB (”Bolaget”) är ett av Bjuvs kommun (”Kommunen”) helägt 

kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen 

tillhandahålla kommunala boende-, vård- och servicetjänster till Kommunen inom 

områdena hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS samt därtill kompletterande 

verksamhet (”Verksamheten”). För Bolagets tillhandahållande av tjänsterna 

inom Verksamheten till Kommunen har parterna ingått ett avtal benämnt 

huvudavtalet (”Huvudavtalet”). 

1.2 För att Bolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Huvudavtalet har 

Bolaget ett behov av att tillgodogöra sig vissa av de IT-system, funktioner 

(personal) och övriga tjänster som Kommunen har tillgång till inom sin 

verksamhet, såsom men inte uteslutande inom ramen för HR, ekonomi och IT. 

1.3 Parterna har mot denna bakgrund ingått detta avtal (”Avtalet”) för att reglera 

villkoren för de tjänster Bolaget ska få tillgång till från Kommunen. Kommunen 

och Bolaget benämns nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 

2 TJÄNSTERNA 

2.1 Kommunen åtar sig härmed att inom områdena faktura- och lönehantering samt 

övergripande funktioner och stöd inom HR, ekonomi, företagshälsovård, 

upphandling, juridik, telefoni, IT samt kommunikation, tillhandahålla IT-system, 

personal och tjänster i den utsträckning som krävs för att Bolaget ska kunna 
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uppfylla sina åtaganden enligt Huvudavtalet, härefter gemensamt benämnda 

”Tjänsterna”: 

2.2 Kommunen ska tillse att Tjänsterna som tillhandahålls Bolaget uppnår 

motsvarande krav och kvalitet som Kommunen ställer på Tjänsterna inom ramen 

för sin verksamhet. 

3 AVTALSTID 

Avtalet träder i kraft på dagen för båda Parternas undertecknande och gäller 

tillsvidare. Det kan skriftligen sägas upp av endera Parten med tillämpning av 

minst sex månaders uppsägningstid. 

4 RÄTTIGHETER OCH TILLSTÅND 

4.1 Kommunen svarar för att Bolaget ges tillgång till Tjänsterna under avtalstiden 

och för att Kommunen har rätt att erbjuda Tjänsterna till Bolaget i den omfattning 

som framgår av Avtalet. 

4.2 Bolaget ansvarar för att Tjänsterna enbart används inom Verksamheten och att 

de inte vidareupplåts till tredje part utan Kommunens skriftliga godkännande. 

5 ERSÄTTNING OCH FAKTURERING 

5.1 Ersättning 

5.2 Bolaget ska betala en årlig serviceavgift för kommunövergripande tjänster som 

uppgår till 2 366 981 kr och för förvaltningsövergripande tjänster som uppgår till 

3 362 562 kr. För tjänsterna tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

5.3 Parterna har, för att säkerställa att priserna följer gällande kostnadsläge, enats 

om att priserna enligt denna punkten 5 från och med år 2024 årligen ska 

uppräknas enligt arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän  ”Totalt” (SNI = B-S 

exkl. O) med basmånad oktober. Prisjusteringen ska gälla från och med den 1 

januari varje år. 

5.4 För det fall Part anser att förutsättningarna för beräkning av ersättningen enligt 

denna punkten 5 väsentligen har förändrats och särskild avstämning mellan 

Parterna krävs i frågan ska sådan påkallelse göras skriftligen till den andra 

Parten. Överenskommelse om nya ersättningsnivåer ska godkännas skriftligen 

av båda Parterna. 
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5.5 Fakturering och betalningsvillkor 

5.6 Fakturering ska ske kvartalsvis i efterskott. Betalning ska ske senast trettio (30) 

dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. 

5.7 På fakturan ska alltid fakturaadress, fakturaperiod, leveransadress och referens 

anges. 

5.8 Administrations- och faktureringsavgifter samt andra avgifter eller pålägg utgår 

endast om särskild överenskommelse härför träffats. 

 

6 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, eller sina rättigheter eller skyldigheter 

härunder, utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande. 

7 AVTALSBROTT 

Envar av Parterna äger rätt att häva Avtalet vid väsentligt avtalsbrott. Med 

väsentligt avtalsbrott avses att Part bryter mot bestämmelse i Avtalet eller inte 

följer gällande tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, allmänna råd m.m. samt 

rättelse inte skett inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därtill. 

8 FORCE MAJEURE 

8.1 Part befrias från sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på 

grund av en oförutsägbar händelse som Parten inte kan råda över. Exempel på 

sådan händelse är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, 

miljökatastrof samt allvarlig smittspridning. Arbetskonflikt som har sin grund i 

Parts brott mot kollektivavtal utgör dock inte befrielsegrund. 

8.2 Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger Parterna att så långt 

som möjligt minimera eventuella skador med anledning av force majeure. 

9 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar av och/eller tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och 

behörigen undertecknade av båda Parter för att vara giltiga samt biläggas 

Avtalet. 

10 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

10.1 Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling 

Parterna emellan. Om Parterna genom förhandling inte når någon lösning, ska 

tvisten avgöras vid allmän domstol där Kommunen har sin hemvist och med 

tillämpning av svensk rätt. 
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10.2 Utövaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som 

avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 

Bjuv 2023-[XX]-[XX] 

 

OMSORG I BJUV AB  BJUVS KOMMUN 

 

________________________  ________________________ 

Namn:   Namn: 



Bolagsordning 

Omsorg i Bjuv AB 
Org. nr 559254-4448 

 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Omsorg i Bjuv AB. 

§2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Bjuv. 

§3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett helägt kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla 

kommunala boende-, vård- och servicetjänster inom områdena hälso- och sjukvård, äldreomsorg och 

LSS samt därtill kompletterande verksamhet. 

Verksamheten tillhandahålls huvudsakligen Bjuvs kommun, som genom ägardirektiv närmare 

bestämmer ramarna för bolagets verksamhet och som, genom socialnämnden, beslutar om vem som 

har rätt att tillgodogöra sig tjänsterna. 

§4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, inom ramen för det kommunala ändamålet och med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, 

fullgöra kommunens uppgifter inom områdena hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Detta innefattar att bolaget med tillämpning av nämnda lagar och de eventuella följdförfattningar, 

förordningar och föreskrifter som gäller inom områdena, ska erbjuda Bjuvs kommun och dess 

invånare sådant boende samt den vård och service som föreskrivs i lagstiftningen och som 

huvudsakligen innefattar hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden för äldre samt boende, stöd och 

service till personer med funktionsnedsättning. 

Bolaget ska huvudsakligen tillhandahålla sin verksamhet till Bjuvs kommun, som i sin tur erbjuder 

bolagets verksamhet till invånarna i Bjuvs kommun, såvida undantag inte medges i tillämplig 

lagstiftning. 

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 

Inom verksamheten ska även självkostnadsprincipen beaktas i tillämplig utsträckning och såvida 

undantag inte föreligger enligt lag. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

§6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 



§7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter samt högst 4 suppleanter. Suppleant kallas in om 

ordinarie ledamot har förhinder att närvara. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet 

röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden 

företräder. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 

det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter 

nästa val till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken 

ledamoten är vald. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor får även ett 

registrerat revisionsbolag utses. 

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 

det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 

utse minst en och högst fem lekmannarevisorer. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse, per post eller e-post, till bolagsstämman ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två 

veckor före bolagsstämman. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara på bolagsstämma. Anmälan om 

deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på 

stämman ska ställas. 

§12 Ärenden på bolagsstämma 

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande till stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justerare 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport 

8) Beslut om; 



a) fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 

10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall) 

11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice 

ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor 

12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§14 Firmateckning 

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna 

dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 

firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§15 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i 

övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter 

på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 16  Offentlighetsprincipen 

 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 

handlingars offentlighet, enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på styrelsens ordförande eller enligt dennes 

bestämmande. Utöver lagstadgad rätt till överklagande ska, på sökandens begäran, frågan även 

underställas bolagets styrelse för överprövning. 

 

§17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bjuvs kommun. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. 

 

 

 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 2023-[anges]-[anges], § [anges] 



Ansvar Verksamhet Objekt Summa 

ersättning

Buffertkrav Vinstkrav
Bilaga 1

743 5202 0 5 574 398 84 889 HSL inom SÄBO, hemtjänst och LSS, rambudget

743 5220 0 2 870 432 43 712 Rehab inom SÄBO, hemtjänst och LSS, rambudget

750 5204 0 8 233 647 125 385 SÄBO korttidsvård, Varagården

782 5209 0 8 238 952 125 466 Hemtjänst Natt och Larm 

783 5300 0 5 552 769 84 560 Förebyggande verksmahet hälsofrämjande dagverksamhet 

783 5301 0 1 013 206 15 430 Förebyggande verksamhet med öppen dagverksamhet 

791 5252 0 22 077 732 336 209 Personlig assistans

791 5251 0 1 522 257 23 182 Per sonlig assistans PAN 

791 5256 0 979 844 14 921 Personlig assistans Kontaktservice 

791 5254 0 47 962 730 Personlig assistans Ledsagarservice 

791 5258 0 107 351 1 635 Personlig asistans Avlöerservice 

796 5265 0 84 033 1 280 Personlig Asssitans Stödfamilj

796 5263 0 7 542 969 129 044 96 291 Servielägenhet Lss

796 5262 0 2 043 413 36 089 26 929 Korttidstillsyn Lss

796 5260 0 8 301 438 145 934 108 895 Korttidsvistelse Lss

794 5266 0 14 791 061 251 638 187 771 Vuxna Lss- Boende 

793 5268 0 8 760 019 145 281 108 407 Daglig verksamhet Lss

781 5201 0 22 973 022 390 174 291 145 Hemtjänst, Ekeby Billesholm

780 5201 0 25 009 846 424 767 316 958 Hemtjänst, Bjuv

770 5207 0 8 614 214 146 388 109 234 SäBO Demensvård, Solhemmet

770 5206 0 11 804 363 200 602 149 688 SÄBO Semantik, Solhemmet

760 5207 0 21 029 840 357 378 266 673 SäBO Demensvård, Ekhaga

750 5206 0 19 013 799 323 119 241 109 SÄBO Semantik, Varagården 

750 5207 0 7 187 910 122 150 91 147 SäBO Demensvård, Varagården

743 5220 0 8 585 705 147 960 110 407 HSL inom SÄBO, hemtjänst och LSS: behovsbaserad verksamhet 

743 5202 0 21 456 872 361 460 269 719 Rehab inom SÄBO, hemtjänst och LSS, behovsbaserad verksamhet 
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§ 45 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 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 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 29 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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 
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Uppdaterade policys för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2018 att ge HR-
chefen i uppdrag att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. Kommunens gratifikationer regleras av 
Policy för representation, mutor och jäv samt en kompletterande handbok. 
 
Vid översyn av handbok och policy bedömdes det finnas behov att 
uppdatera, dela upp och förkorta aktuell policy, för att senare kunna 
uppdatera innehållet från handboken och reglerna kring gratifikationer. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på två policys som 
föreslås ersätta den tidigare. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2022-06-08 
Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 
Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 
Handbok till Policy för representation, mutor och jäv, 2014-04-07 
Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 
Riktlinjer för styrande dokument, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-05, § 138 

  

 

Ärendet 

Behov att uppdatera policy 

Det ursprungliga uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-
05, § 138 var att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

Vid översyn av den handbok och policy som reglerar gratifikationer 
bedömdes det finnas behov av att uppdatera det existerande regelverket. 

För att innehållet i de olika dokumenten ska överensstämma behöver 
nuvarande policy justeras i samband med denna uppdatering. Kommunens 
policys behöver antas politiskt. Därför krävs att ny policy antas innan arbetet 
med det uppdaterade regelverket kan fortsätta. 

 

Förkortande och uppdelning av policy 

I Bjuvs kommuns Riktlinjer för styrande dokument anges att kommunens 
policys ska beskriva vägledande principer inom aktuellt område. Policys ska 
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enligt riktlinjerna vara kortfattade och ge en övergripande bild. I förhållande 
till dessa riktlinjer bedömdes aktuell policy vara allt för lång och detaljerad.  

Vidare bedömdes det lämpligt att policyn delades upp i två, eftersom: 

 Regler om representation och gåvor anger vad som är tillåtet 

 Regler om mutor och jäv anger vad som inte är tillåtet 

Därutöver bidrar uppdelningen till ökad tillgänglighet, eftersom den som vill 
läsa om ett visst ämne enklare kan hitta rätt policy. 

HR-avdelningen har tillsammans med kansliavdelningen tagit fram förslag 
på två nya policys som föreslås ersätta den tidigare. 

 

Uppdatering av innehållet från handboken 

För att göra innehållet mer lättförståeligt har förvaltningen bedömt att 
handboken bör delas upp i två dokument. För att bättre stämma överens 
med kommunens riktlinjer för styrande dokument föreslår förvaltningen att 
handboken ersätts med två anvisningar. Riktlinjer och regler i anvisningarna 
behöver uppdateras löpande, allt eftersom Skatteverkets beloppsgränser 
och regler förändras. Framöver kommer informationen att uppdateras i 
enlighet med respektive policy. Förändringar i anvisningarna kräver inte 
politiskt beslut. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 

- att anta ny Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 

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

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelsen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
 

Antagen av fullmäktige 2014-09-25, § 79 

 
 

POLICY FÖR REPRESENTATION, MUTOR OCH JÄV 

Allmänt 

Det förtroende som Bjuvs kommuns invånare har för oss tjänstemän och förtroendevalda i 

kommunen bygger bland annat på att vi utför vårt arbete med gott omdöme och att vi följer 

gällande lagar. Det kommunala arbetet ska kännetecknas av saklighet, opartiskhet och hög 

moral. Vi har ett särskilt ansvar för att motverka mutor och annan korruption. Följande 

riktlinjer om representation, mutor och jäv ska fungera som kommunens norm och vara ett 

stöd i vårt arbete och i våra relationer till andra.  

Utgångspunkten är att representationen i Bjuvs kommun kännetecknas av måttfullhet. Det 

gäller samtliga förtroendevalda och anställda i kommunen. Riktlinjerna gäller samtliga 

kommunala verksamheter, även verksamhet som bedrivs i bolagsform.  

Skatteverket har gett ut allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. Dessa ska 

tillämpas i Bjuvs kommun. Av en särskild handbok framgår vilka beloppsgränser som gäller 

samt hur olika utgifter ska konteras.  

I handboken listas också en del exempel på hur vi som tjänstemän och förtroendevalda bör 

agera i skilda situationer för att undgå att misstanke om mutbrott uppkommer.  

Representation 

Med representation menas varje form av värdskap som kommunens företrädare utövar. Syftet 

med representation är att främja kommunens verksamhet och intressen samt att visa ett rimligt 

mått av gästfrihet. Utgångspunkten är att det ska finnas klara och sakliga motiv samt 

medvetenhet om att användningen av offentliga medel kräver omdöme och aktsamhet. 

Representation kan rikta sig antingen utåt (extern representation), eller inåt till kommunens 

personal i form av t.ex. personalfester, avtackningar och uppvaktningar (intern 

representation).  

Representation skall alltid ha ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Detta 

krav gäller tidpunkt och plats för representationen samt de personer som representationen 

riktar sig mot.  

All representation ska ske med måttfullhet och kostnaderna ska hållas inom rimliga och 

försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas i fråga om återkommande representation 

mot en och samma person eller grupp av personer.  

Extern representation 

Extern representation riktar sig mot utomstående myndigheter, organisationer, företag och 

enskilda personer. Exempel på tillfällen är förhandlingar, jubiléer, invigningar, 

marknadsföringsinsatser och studiebesök. Representationsutgifter kan då uppkomma för t.ex. 

mat och dryck, biljetter, hotellrum och gåvor, eller indirekt för löner eller lokaler som används 

för representationsändamål.  
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Vid representationsmåltider bör måttfullhet iakttas. Särskilt gäller detta bruk av alkohol, som 

endast i undantagsfall får förekomma.   

Lyxbetonad representation, t.ex. specialarrangerad underhållning eller fiskeresor och 

jaktutflykter, ska inte förekomma.  

Representation i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling bör normalt inte 

förekomma.  

Utdelning av representationsgåvor kan ske i samband med invigningar, kongresser, 

studiebesök, idrottstävlingar, vänortsverksamhet, officiella besök och jubileumshögtider. 

Gåvor ska ha ett omedelbart samband med den kommunala verksamheten och kan även 

förekomma som tack för visad gästfrihet.  

Underlag vid redovisning av extern representation ska alltid innehålla följande: datum för 

representationen, ändamålet/syftet med representationen, namn på värden för arrangemanget, 

och namn på de personer som deltagit samt vilka företag/myndighet/organisationen de 

företräder.  

Intern representation 

Intern representation vänder sig till enbart personer inom kommunkoncernen och avser 

utgifter för måltider och annat vid personalfester, interna kurser, informationsmöten, 

planeringskonferenser, uppvaktningar och avtackningar. Annan intern representation (t.ex. 

underhållningsevenemang) ska inte förekomma eftersom deltagarna då riskerar att beskattas 

för förmånen.  

Personalfester bör inte förekomma fler än två gånger per år per arrangerande enhet.  

Möten och överläggningar får inte regelmässigt förläggas på ett sådant sätt att måltid ingår. 

Återkommande möten där måltider ingår godkänns alltså inte som intern representation, utan i 

sådana fall blir det fråga om beskattningsbara förmåner för de anställda. I vissa fall kan intern 

representation emellertid avse måltider vid enstaka, särskilt långa arbetspass.  

Intern representation, och därmed skattefrihet för kostförmån, förutsätter att:  

 mötena är interna  

 sammankomsten varar högst en vecka 

 det inte är fråga om regelbundna möten med kort mellanrum 

 gemensam måltid arrangeras.  

Enklare förtäring som kaffe eller frukt får förekomma även om möten hålls regelbundet. 

Sådant klassificeras inte som representation, utan som personalvårdande åtgärder och kan 

användas vid arbetsplatsträffar, interna utbildningar och informationsmöten. 

Måttfullhet ska iakttas i synnerhet beträffande bruk av alkohol, som endast i undantagsfall får 

förekomma.  

Underlag vid redovisning av intern representation ska alltid innehålla följande: datum för 

representationen, syftet med mötet, innehållet eller sammanhanget, namn på värden för 

arrangemanget, och namn på de personer som deltagit.  

Gåvor till anställda 

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Vid vissa specifika tillfällen är 

dock gåvor skattefria för den anställde. Grundtanken är att en anställd aldrig ska erhålla en 

gåva eller annan förmån som skulle kunna medföra skatteplikt för honom eller henne. Gåvor 

till anställda i Bjuvs kommun får därför endast förekomma i följande fall:  
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 Julgåva: värdet bör understiga Skatteverkets gränsvärde och kan inte bestå av 

kontanter. Julgåva ska avse samtliga anställda.  

 Uppvaktning av arbetstagare efter 25 års anställningstid.  

 Minnesgåva: vid pensionering eller anställningens upphörande. 

 Jubileumsgåva: är en gåva till den anställde när kommunen eller förvaltningen firar 

25-, 50-, 75-, eller 100-årsjubileum eller liknande. Värdet ska ansluta till gränsvärdet 

för julgåvor.  

 Uppvaktning vid högtidsdagar, t.ex. 50-årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet 

på julgåvor.   

Gåva kan i dessa fall ges i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar utan att den 

anställde blir skattepliktig. Gåvor i form av pengar eller andra kontanta medel som check eller 

presentkort som kan bytas mot pengar medför alltid att mottagaren ska beskattas och därför 

ska sådana inte förekomma.  

Förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet, så kallade 

personalvårdande åtgärder, är skattefria förmåner och får förekomma. Förmånerna ska 

normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen. Exempel 

på personalvårdande förmåner är gratis kaffe och frukt på arbetsplatsen. 

Mutor 

I det dagliga arbetet för tjänstemän och förtroendevalda försiggår ett stort antal kontakter med 

olika företag och människor. Vid sådana tillfällen kan det komma erbjudanden eller förmåner 

som kan vara olämpliga eller olagliga. Det ställs i praktiken särskilt höga krav på oss som 

offentligt anställda, dels eftersom verksamheten finansieras med skattemedel, och dels p.g.a. 

att viktiga delar av verksamheten är antingen myndighetsutövning eller arbete med människor 

i beroendeställning.  

Vad som bedöms som en muta kan variera från fall till fall och det kan vara oklart var gränsen 

går mellan tillåtet och otillåtet. Företag bjuder ibland som ett led i sin marknadsföring in 

offentliga förtroendevalda och tjänstemän till att ta del av olika förmåner. Exempel på 

förmåner är resor, måltider, gåvor, rabatter och kontanter. Det är viktigt att inse att det kan 

innebära mutbrott att låta sig bjudas på resor, måltider och dylikt av företag, organisationer 

eller privatpersoner. Därför gäller följande generella riktlinjer:  

 Iaktta alltid återhållsamhet med att acceptera erbjudanden från externa aktörer.  

 Om du känner dig tveksam till om något erbjudande är godtagbart, avstå hellre än att 

acceptera.  

 Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör du ta 

upp saken med din chef.  

 Ta som regel aldrig emot gåvor från externa affärskontakter.  

 Avvisa alltid erbjudanden om pengar i form av pengar eller lån.  

Dessa riktlinjer syftar till att hävda både kommunens och den enskilde förtroendevaldes eller 

tjänstemannens integritet, att minska risken för oriktig tjänsteutövning och att bidra till att 

allmänhetens förtroende för kommunen upprätthålls.  

Se vidare i handboken för några praktiska exempel på hur man bör agera i olika situationer.  
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Jäv 

Ordet ”jäv” betyder invändning mot någons rätt att medverka. Med ”jävig” menas att vara 

partisk (och därmed olämplig att medverka i t.ex. beslut).  

Lagregler om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i 11 § 

förvaltningslagen och 6 kap 24-27 § kommunallagen. Där anges när någon ska anses ha ett 

sådant intresse i ett ärende att opartiskheten kan ifrågasättas. Om man är jävig får man inte 

delta i handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig ändå deltar i handläggningen kan 

beslutet överklagas på grund av jävet.  

Var och en är enligt lag skyldig att självmant anmäla jäv. I situationer som är svåra att 

bedöma ur jävssynpunkt bör man iaktta försiktighet och som förtroendevalda eller anställda 

avstå från att delta i hanteringen av ärendet.  

Enligt kommunallagen 6 kap 25 § föreligger jäv i följande situationer:  

 Om saken angår en själv eller någon närstående eller om utgången av ärendet kan 

väntas medföra synnerlig nytta eller skada för en själv eller någon närstående.  

 Om man är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan 

vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  

 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som man själv är knuten till.  

 Om man har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.  

 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

för ens opartiskhet i ärendet.  
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§ 131 Dnr 2022-00345  

Uppdaterade policys för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2018 att ge HR-
chefen i uppdrag att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. Kommunens gratifikationer regleras av 
Policy för representation, mutor och jäv samt en kompletterande handbok. 
 
Vid översyn av handbok och policy bedömdes det finnas behov att 
uppdatera, dela upp och förkorta aktuell policy, för att senare kunna 
uppdatera innehållet från handboken och reglerna kring gratifikationer. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på två policys som 
föreslås ersätta den tidigare. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2022-06-08 
Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 
Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 
Handbok till Policy för representation, mutor och jäv, 2014-04-07 
Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 
Riktlinjer för styrande dokument, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-05, § 138 

  

 

Ärendet 

Behov att uppdatera policy 

Det ursprungliga uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-
05, § 138 var att göra en översyn av gratifikationer för anställda och 
förtroendevalda i Bjuvs kommun. 

Vid översyn av den handbok och policy som reglerar gratifikationer 
bedömdes det finnas behov av att uppdatera det existerande regelverket. 

För att innehållet i de olika dokumenten ska överensstämma behöver 
nuvarande policy justeras i samband med denna uppdatering. Kommunens 
policys behöver antas politiskt. Därför krävs att ny policy antas innan arbetet 
med det uppdaterade regelverket kan fortsätta. 
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Förkortande och uppdelning av policy 

I Bjuvs kommuns Riktlinjer för styrande dokument anges att kommunens 
policys ska beskriva vägledande principer inom aktuellt område. Policys ska 
enligt riktlinjerna vara kortfattade och ge en övergripande bild. I förhållande 
till dessa riktlinjer bedömdes aktuell policy vara allt för lång och detaljerad.  

Vidare bedömdes det lämpligt att policyn delades upp i två, eftersom: 

 Regler om representation och gåvor anger vad som är tillåtet 

 Regler om mutor och jäv anger vad som inte är tillåtet 

Därutöver bidrar uppdelningen till ökad tillgänglighet, eftersom den som vill 
läsa om ett visst ämne enklare kan hitta rätt policy. 

HR-avdelningen har tillsammans med kansliavdelningen tagit fram förslag 
på två nya policys som föreslås ersätta den tidigare. 

 

Uppdatering av innehållet från handboken 

För att göra innehållet mer lättförståeligt har förvaltningen bedömt att 
handboken bör delas upp i två dokument. För att bättre stämma överens 
med kommunens riktlinjer för styrande dokument föreslår förvaltningen att 
handboken ersätts med två anvisningar. Riktlinjer och regler i anvisningarna 
behöver uppdateras löpande, allt eftersom Skatteverkets beloppsgränser 
och regler förändras. Framöver kommer informationen att uppdateras i 
enlighet med respektive policy. Förändringar i anvisningarna kräver inte 
politiskt beslut. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 

- att anta ny Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 

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

   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förlag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

- att anta ny Policy för representation och gåvor, 2022-06-08 

- att anta ny Policy mot mutor och jäv, 2022-06-08 
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- att upphäva Policy för representation, mutor och jäv, 2014-09-25 

 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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Policy för representation och gåvor 
 

Nedanstående policy omfattar samtliga kommunala verksamheter, även 

verksamheter som bedrivs i bolagsform. 

I policyn listas riktlinjer och regler för representation och gåvor till anställda och 

förtroendevalda inom kommunen. Bjuvs kommun tillämpar Skatteverkets allmänna 

råd om avdrag för representation, samt Skatteverkets regler kring gåvor till anställda. 

För detaljerade beskrivningar, se särskilda anvisningar. I anvisningarna framgår även 

vilka beloppsgränser som gäller samt hur utgifter ska konteras. 

 

Representation 

Med representation menas varje form av värdskap som kommunens företrädare 

utövar. All representation ska ha ett direkt samband med kommunens verksamhet 

och nyttan med varje representationstillfälle ska vara tydlig. Detta gäller både 

tidpunkt och plats för representationen och de personer representationen omfattar.  

Representation ska vara måttfull och ske kostnadsmedvetet, samt vara hållbar, med 

fokus på en miljömässig och socialt hållbar konsumtion. 

Ovanstående gäller såväl extern som intern representation. Representation ska alltid 

godkännas av chef. 

 

Extern representation 

Extern representation riktar sig till utomstående organisationer och enskilda 

personer. I Bjuvs kommun gäller följande förhållningsregler avseende extern 

representation:  

• Måttfullhet ska iakttas vid representationsmåltider. 

• Det bör inte vara fler deltagare från kommunen än utomstående 

gäster. 

• Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och 

samma person eller grupp av personer. 

• Lyxbetonad representation ska inte förekomma. 

• Alkoholhaltiga drycker bör inte förekomma i andra fall än när det kan 

anses nödvändigt för ett gott värdskap, t.ex. i samband med 

utländska besök. 

• Representation i samband med pågående inköp, upphandling eller 

myndighetsutövning ska inte förekomma. 

 

Intern representation  

Intern representation riktar sig till den egna personalen eller förtroendevalda hos 

kommunen, där samtliga deltagare representerar kommunen. Intern representation 
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avser utgifter för måltider och annat vid exempelvis interna kurser, 

informationsmöten, planeringskonferenser, personalfester, uppvaktningar och 

avtackningar. 

Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller intern representation 

ska tillämpas. De beloppsgränser som anges av Skatteverket ska användas som 

riktlinjer för intern representation. 

Alkohol vid intern representation bekostas inte av Bjuvs kommun. Undantag kan 

förekomma vid speciella tillfällen, exempelvis vid uppvaktning av anställd efter 25 års 

anställning. Måttfullhet ska alltid iakttas. 

 

Gåvor till anställda och förtroendevalda 

Gåvor till anställda och förtroendevalda regleras genom Skatteverkets bestämmelser 

och är generellt skattepliktiga. Se särskilda anvisningar för beskrivning av 

beloppsgränser och mer utförliga riktlinjer. 

Anställda och förtroendevalda i Bjuvs kommun ska inte erhålla gåva eller förmån som 

medför skatteplikt. Gåvor i form av pengar, eller andra kontanta medel som kan bytas 

mot pengar, medför alltid att mottagaren ska beskattas och ska därför inte 

förekomma.  

Gåvor som är undantagna från skatteplikt och kan delas ut av Bjuvs kommun är: 

 

Gåvor till anställda 

• Julgåva – ska avse samtliga anställda. 

• Gratifikation – uppvaktning av arbetstagare efter 25 års 

anställningstid.  

• Minnesgåva – vid pensionering eller anställningens upphörande. 

• Jubileumsgåva – gåva till anställd när arbetsplatsen firar 25-, 50-, 75, 

eller 100-årsjubileum eller liknande. 

• Uppvaktning vid högtidsdagar, till exempel 50-årsdag. 

 

Gåvor till förtroendevalda 

Gåvor till förtroendevalda omfattar gratifikation och minnesgåva. 

• Gratifikation – efter långvarigt politiskt uppdrag i kommunen av större 

omfattning. 

• Minnesgåva – vid upphörande av politiskt uppdrag, efter varaktig 

tjänstgöring mer än en mandatperiod. 

 



 

Policy mot mutor och jäv  

 

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
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Policy mot mutor och jäv 
 

Nedanstående policy omfattar samtliga kommunala verksamheter, även 

verksamheter som bedrivs i bolagsform. 

Tjänstepersoner och förtroendevalda i Bjuvs kommun verkar på uppdrag av 

kommunens invånare. Därför ska det kommunala uppdraget kännetecknas av 

saklighet och gott omdöme. Vi har ett särskilt ansvar för att motverka mutor och 

annan korruption. 

I särskilda anvisningar listas exempel på hur vi som tjänstepersoner och 

förtroendevalda bör agera för att undgå att mutbrott eller annan korruption 

uppkommer. 

Mutor 

Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan av 

den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på hennes eller hans 

tjänsteutövning. Tjänstepersoner och förtroendevalda i Bjuvs kommun ska handla på 

ett sådant sätt att de inte kan misstänkas vara utsatta för otillbörlig påverkan. 

Vad som är en otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att 

förhindra olaglig påverkan, bl.a. av reglerna om givande och tagande av muta. 

Reglerna omfattar alla arbetstagare oberoende av befattning och anställningsform, 

även förtroendevalda omfattas. Reglerna syftar bland annat till att värna om 

allmänhetens förtroende för myndigheternas verksamhet och främja sund konkurrens 

i samhället och en objektiv tjänsteutövning.  

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig 

själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan 

otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. 

Givande av muta innebär att arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om 

mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan 

otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 

Någon definition av begreppet otillbörlig ges inte av lagtexten, eftersom det ansetts 

vara omöjligt att finna någon sådan som kan täcka alla de skiftande omständigheter 

under vilka frågan om muta kan aktualiseras. En bedömning måste därför ske i varje 

enskilt fall. Särskilt höga krav ställs på anställda i den offentliga sektorn. Den som är 

offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas 

påverka tjänsteutövningen. En förmån kan dock vara otillbörlig även om den inte ges 

för att få mottagaren att handla på ett visst sätt. 

Det är viktigt att inse att det kan innebära mutbrott att låta sig bjudas på resor, 

måltider och dylikt av företag, organisationer eller privatpersoner. Därför gäller 

följande generella riktlinjer:  

• Iaktta alltid återhållsamhet med att acceptera erbjudanden från 

externa aktörer.  
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• Om du känner dig tveksam till om något erbjudande är godtagbart, 

avstå hellre än att acceptera.  

• Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska 

hanteras bör du ta upp saken med din chef.  

• Ta aldrig emot gåvor från externa affärskontakter.  

• Avvisa alltid erbjudanden i form av pengar eller lån.  

Dessa riktlinjer syftar till att hävda både kommunens och den enskilde 

förtroendevaldes eller tjänstepersonens integritet, att minska risken för oriktig 

tjänsteutövning och att bidra till att allmänhetens förtroende för kommunen 

upprätthålls.  

Se vidare i anvisningarna för några praktiska exempel på hur man bör agera i olika 

situationer.  

Jäv 

Ordet jäv betyder invändning mot någons rätt att medverka. Med jävig menas att vara 

partisk (och därmed olämplig att medverka i t.ex. beslut).  

Lagregler om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i  

• 16–17 §§ förvaltningslagen och  

• 6 kap 28–32 §§ kommunallagen.  

Där anges när någon ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskheten 

kan ifrågasättas. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet. Ifall 

någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet överklagas och komma att 

bli upphävt.  

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot henne eller 

honom ska självmant uppge det. I situationer som är svåra att bedöma ur 

jävssynpunkt bör man iaktta försiktighet och som förtroendevald eller anställd avstå 

från att delta i hanteringen av ärendet.  

Enligt kommunallagen är en förtroendevald eller anställd jävig om:  

• saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada 

för den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

• han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller 

hon själv är knuten till, 

• han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 
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Uppdaterade policys för representation, gåvor, mutor 
och jäv 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2023-02-01 
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 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  
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§ 46 Dnr 2022-00204  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående att 
återgå till 37-timmarsvecka som heltidmått 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 

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 
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schemaläggning för att hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet och 
trygghet för de Bjuvs kommun arbetar för. 
 
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 kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-08, § 22 
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Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
   
 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S) och 
Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 

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. 
 
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 
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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.  

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Thulin (S) 
Socialnämnden 
Omsorg i Bjuv AB  
Diariet 
 



 
 
 
Till kommunfullmäktige i Bjuv 
 
 
Motion angående att återgå till 37-timmarsvecka som heltidmått inom Vård- och Omsorg 
 
Vi gjorde fel, men vill göra om och göra rätt! 
 
För några år sedan blev det fel när Bjuvs kommun gick från 37-timmarsvecka till 38,25-timmarsvecka 
som heltidsmått inom Vård- och Omsorg för personal som arbetar måndag-söndag.  
Vi vill att detta ska korrigeras genom att Vård- och Omsorgsnämnden och Omsorg i Bjuv AB får i 
uppdrag att omförhandla avtalet så att vi återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått. 
 
 
Jag yrkar därför: 
 
att Vård- och Omsorgsnämnden och Omsorg i Bjuv AB får i uppdrag att omförhandla avtalet så att vi 
återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått för personal som arbetar måndag-söndag. 
 
 
 
 
Bjuv 2022-04-20 
 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
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§ 96 Dnr 2022-00054  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) Angående att 
återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått inom 
Vård- och omsorg. 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (S), har väckt en motion angående att återgå till 37-
timmarsvecka inom vård- och omsorg. Vård och omsorgsnämnden har fått 
motionen för yttrande. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Motion från Ulrika Thulin (S) angående att återgå till 37-timmarsvecka som 
heltidmått inom Vård- och Omsorg, daterad 2022-04-20 
 
 

Ärendet 
 
Välfärdsuppdraget står inför stora utmaningar och dessa finns till stor del 
inom vård och omsorg. Det ökade behovet av insatser för de äldre 
kombinerat med ett ökat antal pensionsavgångar innebär att vård och 
omsorg står inför en stor rekryteringsutmaning inom den närmaste 
framtiden. 
 
För att klara utmaningen krävs ett aktivt arbete och utveckling inom flera 
områden för att på så vis göra arbetet inom vård och omsorg attraktiv. 
Arbetstidsmåttet är en del av det men det krävs också ett arbete kring att 
använda kompetensen rätt, att stödja medarbetares utveckling, att utnyttja 
tekniken smart och att arbeta med arbetsmiljön i stort för att på så vis ge 
förutsättningar att jobba längre.  
 
Inom Omsorg i Bjuv AB pågår ett utvecklingsarbete kring bemanning och 
effektiv schemaläggning tillsammans med de fackliga organisationerna för 
att på ett effektivt sätt möta den ökade sysselsättningsgraden som rätten till 
heltid har medfört.  
Frågan om arbetstidsmåttet kan vara en del men lika viktigt är att 
utvecklingsarbetet kring arbetstider och bemanning kopplas ihop så att 
omvårdnaden kan fortsätta hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet 
och trygghet för de vi jobbar för.  
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Att bryta ut frågan om arbetstidsmåttet skulle innebära att en viktig pusselbit 
i arbetet försvinner och då försvåra det fortsatta utvecklingsarbetet för en 
hållbar bemanning. 
 
Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att enskilt bryta 
ut frågan om arbetstidsmåttet utan att frågan om arbetstidsmått är en del i 
det fortsatta utvecklingsarbetet för att klara rekryteringsutmaningen.  
 

Yrkande 
Inga Bakken (S), Anders Månsson (S), Maria Berglund (KD) yrkar bifall till 
motionen 
 
Baloo Engström (SD), Poul-Erik Berntsen (SD), Jörgen Johnsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 

Ordförande i vård och omsorgsnämndens förslag till beslut 
Ordförande föreslår Vård och omsorgsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad  
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
anse motionen besvarad. 
 

Reservation 
Oppositionen reserverar sig. 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Jessica Alfredson, socialchef 
jessica.alfredson@bjuv.se 
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Svar på motion att återgå till 37-timmarsvecka som 
heltidsmått inom Vård- och omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Thulin (S), har väckt en motion angående att återgå till 37-
timmarsvecka inom vård- och omsorg. Vård och omsorgsnämnden har fått 
motionen för yttrande. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Motion från Ulrika Thulin (S) angående att återgå till 37-timmarsvecka som 
heltidmått inom Vård- och Omsorg, daterad 2022-04-20 
 

Ärendet 

 
Välfärdsuppdraget står inför stora utmaningar och dessa finns till stor del 
inom vård och omsorg. Det ökade behovet av insatser för de äldre 
kombinerat med ett ökat antal pensionsavgångar innebär att vård och 
omsorg står inför en stor rekryteringsutmaning inom den närmaste 
framtiden. 
 
För att klara utmaningen krävs ett aktivt arbete och utveckling inom flera 
områden för att på så vis göra arbetet inom vård och omsorg attraktiv. 
Arbetstidsmåttet är en del av det men det krävs också ett arbete kring att 
använda kompetensen rätt, att stödja medarbetares utveckling, att utnyttja 
tekniken smart och att arbeta med arbetsmiljön i stort för att på så vis ge 
förutsättningar att jobba längre.  
 
Inom Omsorg i Bjuv AB pågår ett utvecklingsarbete kring bemanning och 
effektiv schemaläggning tillsammans med de fackliga organisationerna för 
att på ett effektivt sätt möta den ökade sysselsättningsgraden som rätten till 
heltid har medfört.  
Frågan om arbetstidsmåttet kan vara en del men lika viktigt är att 
utvecklingsarbetet kring arbetstider och bemanning kopplas ihop så att 
omvårdnaden kan fortsätta hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet 
och trygghet för de vi jobbar för.  
Att bryta ut frågan om arbetstidsmåttet skulle innebära att en viktig pusselbit 
i arbetet försvinner och då försvåra det fortsatta utvecklingsarbetet för en 
hållbar bemanning. 
 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att enskilt bryta 
ut frågan om arbetstidsmåttet utan att frågan om arbetstidsmått är en del i 
det fortsatta utvecklingsarbetet för att klara rekryteringsutmaningen.  
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Ordförande i vård och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Ordförande föreslår Vård och omsorgsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad  

   

Jessica Alfredson 
Socialchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 



Från: martin@fridehjelm.se 
Skickat: den 9 februari 2023 08:41 
Till: info 
Kopia: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse 
 
Till Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
 
Hej! 
 
Härmed avsäger jag mig och önskar därför bli entledigad från uppdraget som ordinarie huvudman i 
Ekeby Sparbank. 
 
Med vänlig hälsning 
Martin Fridehjelm 
 



Från: Lars Paradis
Till: Susan Elmlund
Ärende: Tekniska nämnden
Datum: den 17 februari 2023 17:31:21

Hej!
Jag avsäger mig uppdraget i tekniska nämnden, det var sagt att mötena skulle vara på
torsdagar men tyvärr blev det på tisdagar,och det är den enda dagen i veckan som jag inte
kan.

Med vänlig hälsning, Lars Paradis

Skickat från myMail för iOS

mailto:lars@paradis.se
mailto:Susan.Elmlund@bjuv.se
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
registrator.ks@bjuv.se 
 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 17 februari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Bjuvs kommun 
Parti: Centerpartiet 
Avgången ersättare: Camilla Sjöberg 
Ny ersättare: Nils Nilsson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Camilla Sjöberg har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Adriana Andersson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-02-17  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-5576-2023 
  
 



Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2023-02-17 
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201-5576-2023 
 
 

 

Kopia till 
Centerpartiet 
Nils Nilsson 
Camilla Sjöberg  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 5576-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 



Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Bjuv 
Valkrets: Bjuv 
Parti: Centerpartiet 
Invalsdatum: 2023-02-17 

 

 

Ledamot Ersättare 
Nilsson, Krister 1. Persson, Kerstin 

2. Nilsson, Nils Evert Claes *  
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	8 Lokaler
	9 HUVUDMANNASKAP
	10 Ersättning och fakturering
	10.1 Ersättning
	10.1.1 Ersättning för Uppdraget ska utgå i enlighet med vad som följer av den ersättningsmodell som framgår av Bilaga 1 (”Ersättningen”).
	10.1.2 För extraordinära kostnader som inte täcks av ersättningsmodellen, av mer än ringa omfattning, eller annan oförutsedd tillkommande kostnad, som Utföraren inte kan påverka, ska förhandling upptas om ersättning för faktiska merkostnader som kan s...

	10.2 Fakturering och betalningsvillkor
	10.2.1 Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.
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	1.1 Omsorg i Bjuv AB (”Bolaget”) är ett av Bjuvs kommun (”Kommunen”) helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen tillhandahålla kommunala boende-, vård- och servicetjänster till Kommunen inom områdena hälso- och sj...
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	2.2 Kommunen ska tillse att Tjänsterna som tillhandahålls Bolaget uppnår motsvarande krav och kvalitet som Kommunen ställer på Tjänsterna inom ramen för sin verksamhet.

	3 Avtalstid
	Avtalet träder i kraft på dagen för båda Parternas undertecknande och gäller tillsvidare. Det kan skriftligen sägas upp av endera Parten med tillämpning av minst sex månaders uppsägningstid.

	4 RÄTTIGHETER OCH tillstånd
	4.1 Kommunen svarar för att Bolaget ges tillgång till Tjänsterna under avtalstiden och för att Kommunen har rätt att erbjuda Tjänsterna till Bolaget i den omfattning som framgår av Avtalet.
	4.2 Bolaget ansvarar för att Tjänsterna enbart används inom Verksamheten och att de inte vidareupplåts till tredje part utan Kommunens skriftliga godkännande.
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	5.3 Parterna har, för att säkerställa att priserna följer gällande kostnadsläge, enats om att priserna enligt denna punkten 5 från och med år 2024 årligen ska uppräknas enligt arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän  ”Totalt” (SNI = B-S exkl. O) med ...
	5.4 För det fall Part anser att förutsättningarna för beräkning av ersättningen enligt denna punkten 5 väsentligen har förändrats och särskild avstämning mellan Parterna krävs i frågan ska sådan påkallelse göras skriftligen till den andra Parten. Över...
	5.5 Fakturering och betalningsvillkor
	5.6 Fakturering ska ske kvartalsvis i efterskott. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.
	5.7 På fakturan ska alltid fakturaadress, fakturaperiod, leveransadress och referens anges.
	5.8 Administrations- och faktureringsavgifter samt andra avgifter eller pålägg utgår endast om särskild överenskommelse härför träffats.
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	Envar av Parterna äger rätt att häva Avtalet vid väsentligt avtalsbrott. Med väsentligt avtalsbrott avses att Part bryter mot bestämmelse i Avtalet eller inte följer gällande tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, allmänna råd m.m. samt rättelse int...
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	10.2 Utövaren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.
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