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§ 199 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

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

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Nils Nilsson (C) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 200 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-11-11. 
 
Ordförande föreslår som nytt ärende 8 Information om covid-19     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 201 Dnr 2020-00336  

Justering av bygglovstaxan gällande solceller  

Sammanfattning 

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämndens ordförande 
att se över möjligheten att ta bort avgiften för de lovpliktiga 
solcellsanläggningarna på byggnader för att uppmuntra installation av 
förnybar energi. Idag är de flesta solcellsanläggningarna som monteras på 
byggnader lovbefriade om man följer de förutsättningar för lovbefrielse som 
finns i Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c §. Om förutsättningarna inte 
uppfylls så ska bygglov sökas. Enligt gällande bygglovstaxa är det då 
mindre fasadändring som blir tillämpbar avgift för bygglovet. Förvaltningens 
förslag är att ta bort avgiften för bygglov för solceller och endast ta betalt för 
expediering och annonskostnaden i Post- och Inrikes Tidningar.  

Ärendet har tidigare hanterats i kommunfullmäktige som beslutade att 
genom minoritetsåterremiss återremittera ärendet till byggnadsnämnden 
2020-08-27 §175.  

 

Ärendet har åter beretts hos byggnadsnämnden som, 2020-10-22, § 26, 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta om att anta förslag att ta 
bort bygglovstaxan för solcellspaneler men behålla avgift för expediering 
och annonskostnad med stöd av Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 10 §. 
Förändringen gäller från och med 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2020-11-10 
Byggnadsnämnden, 2020-10-22, § 26 (med bilagor) 
Kommunfullmäktige, 2020-08-27 § 175 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

anta förslag att ta bort bygglovstaxan för solcellspaneler men behålla avgift 
för expediering och annonskostnad med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 januari 2021. 
   

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Claes Osslén (SD), Nils Nilsson (C), Jörgen Johnsson 
(M) och Christer Landin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

anta förslag att ta bort bygglovstaxan för solcellspaneler men behålla avgift 
för expediering och annonskostnad med stöd av Plan- och bygglag 
(2010:900) 12 kap 10 §. Förändringen gäller från och med 1 januari 2021. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 202 Dnr 2020-00509  

Planuppdrag för upphävande av detaljplan på del av 
Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 
2:8 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2019-05-08, § 82, beslut om att 
lämna positivt planbesked till fastighetsägaren av Vrams Gunnarstorp 1:14 
och 2:8 för planläggning och etappvis utbyggnad av ett större område med 
cirka 53 hektar byggrätt.  
 
Planbeskedet redogjorde för lämplig utbyggnadsriktning, från norr till söder, 
frågeställningar som behövde utredas i samband med planläggningen samt 
ett område i söder som ska lämnas bebyggelsefritt med hänsyn till bland 
annat befintlig infrastruktur och närheten till bostäder. Inom detta område 
finns delar av icke genomförda, föråldrade byggnadsplaner som härrör från 
mitten av 60-talet.  
 
För att tydliggöra och underlätta den planprocess som planbeskedet 
redogör för och skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av 
området i enlighet med planbeskedet är det nödvändigt att upphäva de 
ogenomförda planerna. 
 
Området 
Området består av cirka 14 hektar jordbruksmark. Upphävandet av 
detaljplanen påverkar inte pågående verksamhet, enbart de delar som inte 
genomförts upphävs. 

 
Upphävande 
Vid upphävande av en detaljplan tillämpas samma förfarande som vid 
framtagande av en ny detaljplan. 
 
Tidplan 
Upphävandet förväntas kunna genomföras under 2021.  
 
Ekonomi 
Upphävandet bekostas av Bjuvs kommun. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2020-10-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-08, § 82 

  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva detaljplanerna på del av 

Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 2:8. 

  
 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M9 och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Anders Månsson (S) yrkar i första hand avslag på ärendet i sin helhet. Om 
avslagsyrkandet faller yrkar han 

 ”att byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning med 
konsekvensanalys om man ska upphäva detaljplanen för fastigheterna 
Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 2:8”. 

Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer därefter proposition på Anders Månssons (S) andra 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva detaljplanerna på del av 
Vrams Gunnarstorp 1:14 och del av Vrams Gunnarstorp 2:8. 
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Reservation 

./. Anders Månsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringschef 
Diariet  
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§ 203 Dnr 2020-00497  

Granskning av detaljplan för del av Bjuv 23:1 och del av 
Kristinetorpsvägen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen, Bjuvs kommun. 
 
Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 29 oktober och 22 
november. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra in- och utfart för tung trafik, främst 
för fryslagret men även resterande område, mot länsväg 110 (nedan 
förkortad lv 110). Detta i enlighet med de rekommendationer som 
framkommit i den åtgärdsvalsstudie för länsväg 110 som gjorts av 
Trafikverket tillsammans med Bjuvs kommun och Findus. Planen ska 
genom sin utformning även bidra till att tunga fordon och stora 
trafikmängder inte leds ut via Billesholmsvägen. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
Bakgrund 
Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket om 
att åtgärda brister i trafiksäkerhet i fyra korsningar utmed LV 110 varav 
Kristinetorpsvägen är en. Enligt en överenskommelse mellan Bjuvs kommun 
och dåvarande markägare Findus Sverige AB har markägaren åtagit sig att 
bekosta flytt av den kommunala gatan Kristinetorpsvägen som ska ansluta 
till ny infart på LV 110 som Trafikverket bygger. Findus Sverige Ab har fört 
över dessa medel till kommunen. Enligt samma överenskommelse ska 
marken för den nya infarten utan ersättning överlåtas till Kommunen varför 
en detaljplan behöver upprättas för den nya vägsträckningen för att 
möjliggöra en fastighetsreglering. 

 
Bedömning 

Projektet med infartsvägen är under genomförande och förvaltningen 

bedömer att förslaget till ny detaljplan tillgodoser projektets behov. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2020-11-11 
Byggnadsnämnden, 2020-10-22, § 79 (med bilagor) 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta 

byggnadsnämnden. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 

som sitt eget samt översända detta byggnadsnämnden. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 204 Dnr 2020-00496  

Granskning för detaljplan Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 m.fl. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för Bjuv 4:4, Bjuvs kommun. 
 
Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan 29 oktober och 22 
november. 

 
Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre 
LSS-boende. Detaljplanen kommer även möjliggöra markförsäljning och 
markköp med svenska kyrkan för parkering och gång- och cykelväg. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

 
Bakgrund 
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med 3hus med syftet att 
gemensamt verka för att ta fram en detaljplan för bostadsändamål och nå 
marköverlåtelse. En del av planområdet ska också ge plats för ett 
gruppboende för LSS-verksamheten som ska ersätta de lokaler kommunen 
lämnar på Västergatan i Billesholm. 

Kommunen har även under en tid fört diskussioner med församlingen om att 
försälja ett mindre markområde utmed kyrkogården som också kräver en 
planändring för att genomföras. 
Planens genomförande kräver byggnation av dagvattenanläggning samt ny 
förläggning av ledningar i Kyrkvägen. Projektet omfattas av 
kommunstyrelsens investeringsprojekt 804. 
 
 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att förslaget till ny detaljplan tillgodoser 

markanvisningens och LSS-projektets behov. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2020-11-11  
Byggnadsnämnden, 2020-10-22, § 80 (med bilagor) 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta 

byggnadsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta föreliggande yttrande som 

sitt eget samt översända detta byggnadsnämnden. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 205 Dnr 2020-00414  

Remiss av ny organisationstillhörighet för Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
Handikapprådet (KHR) 

Sammanfattning 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av vård- och 
omsorgsförvaltningens organisation. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 
2020-08-20 att frågan om kommunala pensionärsrådets och kommunala 
handikapprådets tillhörighet skulle utredas och överlämnade ärendet till 
kommunstyrelsen. I dagsläget befinner sig Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Handikapprådet under Vård- och omsorgsnämnden. 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan om en eventuell flytt av 
dessa råd från Vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Utöver 
det har frågan om en eventuell sammanslagning av råden utretts samt 
huruvida benämningen på det Kommunala Handikapprådet bör ändras.  

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en flytt av råden till Kommunstyrelsen, 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att råden ska tillhöra Vård- och 
omsorgsnämnden.  

Kommunstyrelsens sammanlagda bedömning är att en sammanslagning av 
råden leder till ineffektivitet och försvårade processer.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det Kommunala 
Handikapprådet bör byta benämning, förslagsvis till ”Kommunala rådet för 
Funktionshinderfrågor”.  

  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Aulona Vejsa, 2020-11-09 
Vård- och omsorgsnämnden, 2020-08-20, § 80 (med bilaga) 
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, 2007-06-14 
Reglemente för Kommunala Handikapprådet, 2007-06-14  
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Ärendet 

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet är två olika 
samråds- och remissorgan med representation av politiker från olika 
kommunala nämnder samt företrädare för olika brukarorganisationer.  
Frågor som behandlas på Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådet är kommunövergripande och berör flera förvaltningar i 
kommunen.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-08-20 att frågan om 
kommunala pensionärsrådets och kommunala handikapprådets tillhörighet 
skulle utredas och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen. 

Av Kommunala Pensionärsrådets reglemente framgår att rådet är ett 
samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan olika 
företrädare för pensionsorganisationer och Bjuvs kommun samt ett 
remissorgan i alla kommunala frågor som berör äldre. Med pensionärer 
avses förtids- och ålderspensionärer. Bjuvs kommun ska därmed lämna 
information till rådet och inhämta yttrande från rådet i aktuella frågor som 
avser de äldres verksamhet. Rådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter i 
ett så tidigt skede att förslag från rådet kan beaktas vid handläggningen.   
 
Av Kommunala Handikapprådets reglemente framgår att rådet är dels ett 
samrådsorgan, dels ett remissorgan. Kommunala Handikapprådet ska 
bevaka och följa upp Bjuvs kommuns insatser och beslut angående 
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Rådet ska ta initiativ till 
information till allmänheten och funktionshindersrörelsen, aktivt ta del av 
samhällsplaneringen och utformningen av den offentliga miljön i Bjuvs 
kommun samt övervaka att intentionerna i Bjuvs kommuns översiktsplan 
(som antogs 2009) efterlevs. 

Motsvarande råd finns i Helsingborgs stad (Kommunala Pensionärsrådet 
respektive Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor). Organisatoriskt 
tillhör råden Helsingborgs stadsledning. Även i Höganäs kommun är 
motsvarande råd (Kommunala Pensionärsrådet respektive Kommunala 
Funktionshinderrådet) knutna till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun har ett övergripande ansvar för 
kommunens hela verksamhetsområde, där flertalet insatser är generella och 
riktar sig till alla eller till grupper av medborgare. Flertalet frågor som idag 
behandlas på Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådets är kommunövergripande och berör flera förvaltningar. 
Utöver detta är råden samråds- och remissinstanser, vilket innebär att 
kommunen är skyldig att tillhandahålla information till respektive råd samt 
inhämta yttrande och/eller invänta eventuella synpunkter från respektive råd 
i aktuella frågor som avser rådets verksamhet.  

Mot bakgrund av ovanstående förhållanden mellan kommunen och råden är 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning att det finns goda 
argument för att flytta Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådet till Kommunstyrelsen, samtidigt som det saknas vägande 
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skäl för att råden ska vara kvar under Vård- och omsorgsnämnden. 
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att påverkas av en överflyttning på 
så sätt att administrationen för rådens sammanträden och hanteringen av 
remisser kommer att utföras av förvaltningen, vilket innebär utökade 
administrativa uppgifter.   

I samband med frågan om rådens organisatoriska tillhörighet har 
kommunstyrelsens förvaltning också övervägt huruvida råden ska 
sammanslås till ett gemensamt råd.  

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet är råd för 
olika intressen och frågor. En sammanslagning av Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet till ett gemensamt 
kommunalt råd kan potentiellt leda till att respektive råd får svårare att driva 
sina frågor eller angelägenheter. Därutöver kan det medföra en 
gränsdragningsproblematik kring agendafrågor samt ledamöternas 
deltagande och ansvar eftersom ledamöterna, i respektive råd, har särskild 
specialkompetens inom sitt område.  

Kommunstyrelsens sammanlagda bedömning i denna fråga är att en 
sammanslagning av råden skulle leda till ineffektivitet och försvårade 
processer. Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar därför inte en 
sammanslagning av råden.   

Även frågan huruvida Kommunala Handikapprådet bör byta benämning är 
aktuell.  

Socialstyrelsens terminologiråd tog 2007 beslut om revidering av termerna 
”funktionsnedsättning”, ”funktionshinder” och ”handikapp”. Sedan 
revideringen ses funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre som 
synonymer. Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Problematiken kan vara medfödd, vara 
resultat av sjukdom eller olycksfallsskada eller orsakas av funktions-
störningar förknippade med hög ålder. Begreppet funktionshinder däremot 
hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen. Alla 
personer med funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla 
sammanhang. Personen anses funktionshindrad endast då hen befinner sig 
i en miljö som ställer upp hinder. 

Termen handikapp har utgått ur vokabulären sedan Socialstyrelsens 
terminologiråd beslutade om revideringen. Socialstyrelsen avråder idag från 
att använda termen handikapp dels för att termen anses föråldrad och inte 
stämmer överens med officiellt språkbruk, dels för att termen handikapp 
används i vardagstal som en synonym till funktionsnedsättning. Termen 
handikapp uppfattas dessutom av många personer med funktions-
nedsättningar som nedsättande och/eller missvisande.  

Med anledning av det anförda föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att 
Kommunala Handikapprådet byter benämning, förslagsvis till ”Kommunala 
rådet för Funktionshinderfrågor”.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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När beslut om organisationstillhörighet är fattat kommer en översyn av 
rådens reglementen att ske. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta:  

att översända förvaltningens förslag på en flytt av Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet från vård- och 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och ny benämning av Kommunala 
handikapprådet på remiss till vård- och omsorgsnämnden, Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet, med begäran om att 
nämnden och råden lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast 2020-12-17. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

att översända förvaltningens förslag på en flytt av Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet från vård- och 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och ny benämning av Kommunala 
handikapprådet på remiss till vård- och omsorgsnämnden, Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet, med begäran om att 
nämnden och råden lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast 2020-12-17. 

 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 
Diariet 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (18) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 206 Dnr 2020-00516  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun.      
 
Kommundirektören aktiverade staben för central krisledning (CKL)  
2020-11-11. Syftet med denna är att få en övergripande bild av läget och att 
samla ihop/besvara frågor främst från ledningsgruppens ISF-möten.  
 
Ledningsgruppen ISF-möten fortsätter, de har pågått sedan 2020-03-12. 
 
Ett reviderat rapporteringssystem inom Skåne har kommit, rapporteringen 
går via CKL till kommunens beredskapssamordnare som rapporterar vidare. 
 
Verksamheterna pågår med begränsningar av tillgänglighet och service, i 
allt väsentligt men belastningen ökar kontinuerligt. 
 
Restriktionerna i Skåne är förlängda till 2020-12-13. 
 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Diariet 
      
 

 

 

 


