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§ 27 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Claes Osslén (SD).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Claes Osslén (SD) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 28 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-02-17. 
Ordförande föreslår som nytt ärende 8 Tillsättning av ny förvaltningschef för 
kultur- och fritidsförvaltningen och som nytt ärende 9 Information om covid-
19.      
 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.      
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§ 29 Dnr 2021-00060  

Avtal om fastighetsreglering mellan Bjuvstorp 5:116, 
5:29 och 5:124 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 
och Bjuvstorp 5:124. 

Kommunen har till att avsikt att överlåta ett markområde om ca 1 917 kvm 
från fastigheten Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 som gränsar till 
Bjuvstorp 5:124 till dess ägare Bjuvs företagshotell AB. 

Ersättningen för marken är satt till 210 870 kronor (1 917 m2 x 110 kr/ m2 ). 
Den slutgiltiga summan kan kommas att regleras efter genomförd 
lantmäteriförrättning. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021–01–29 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor. 
Översiktskarta 

 

Kommunstyrelsens förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 ägare Bjuvs kommun och Bjuvstorp 
5:124 ägare Bjuvs företagshotell AB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuvstorp 5:116 och Bjuvstorp 5:29 ägare Bjuvs kommun och Bjuvstorp 
5:124 ägare Bjuvs företagshotell AB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 

   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2021-00045  

Yttrande över Samråd för detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m.fl. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för del av Selleberga 17:1 m.fl., i Bjuv som är på samråd mellan 20 januari 
och 28 februari. 
 
Detaljplanen är en första del av det område som tidigare behandlats i ett 
planprogram och som godkändes av byggnadsnämnden i september 2020.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt område med bostäder i 
1-6 våningar, en förskola, park- och naturytor samt område för 
dagvattenhantering.  

Förslaget tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata 
används för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  

Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). 

 

Bakgrund 
Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 
med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 
sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 
Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 
 
Under 2020 avgränsades och utreddes området i ett planprogram som ska 
ligga till grund för efterföljande detaljplaner, där utformning och byggrätt på 
området fastställs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Totalt förväntas Sellebergaområdet möjliggöra för 1200 bostäder i Bjuv 
under kommande decennier.  
 
Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planuppdrag. 

Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-02-12 
Byggnadsnämnden, 2021-01-14, § 3 med följebrev och samrådshandlingar: 
Planbeskrivning, 2021-01-08 
Plankarta, 2021-01-08 
Fastighetsförteckning, 2020-10-22 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08  
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01  
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01   
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01  
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY, 2020-03-03  
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06  
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06  
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 

 

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 beslutar att anta föreliggande yttrande 

som sitt eget samt översända detta byggnadsnämnden. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringschef 
Diariet 
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§ 31 Dnr 2021-00086  

Uppföljning intern kontroll 2020 kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Kommunstyrelsen ska varje år utifrån en riskanalys ta fram minst två 
kommunövergripande kontrollmoment som alla nämnder ska granska.  
Syftet är att skapa en gemensam nivå för den interna kontrollen. Härutöver 
ska kommunstyrelsen ha minst två kontrollmoment avseende den egna 
verksamheten. Kontrollmomenten fastställdes av kommunstyrelsen i 
internkontrollplanen för 2020.  
 
Under 2020 har de kommunövergripande kontrollmomenten berört 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR respektive kommunens 
lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsens egna kontrollmoment har 
berört avvikelser i självservice som kan leda till löneskulder respektive 
kontroll av informationen som publiceras på den externa webb-platsen. 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen Genom 
analys av de iakttagelser som gjorts i relation till respektive kontrollmoment 
föreslår förvaltningen i uppföljningen av den interna kontrollen 
förbättringsåtgärder samt vem som ska vara ansvarig för genomförande av 
åtgärderna.   

   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2020-02-12 
Uppföljning Intern kontroll 2020 kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta:  

att anta förslag till förbättringar enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen” 

att anta ansvarig att genomföra förbättringar enligt beskrivning i ”Intern 
kontroll – Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen”.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

att anta förslag till förbättringar enligt beskrivning i ”Intern kontroll – 
Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen” 

att anta ansvarig att genomföra förbättringar enligt beskrivning i ”Intern 
kontroll – Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen”.   

  
   
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 32 Dnr 2021-00063  

Remiss av Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2021-2025 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har ett växande behov av verksamhetslokaler. För att 
uppfylla behovet krävs både om- och nybyggnationer och förändringar i hur 
nuvarande lokaler utnyttjas. Lokalförsörjningsprogrammet syftar till att 
beskriva och ge en helhetssyn av Bjuvs kommuns nuvarande och framtida 
lokalbehov. Programmet ska möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig 
användning av kommunens lokaler. 

Målsättningen är att upprätthålla god standard i kommunens lokaler samt att 
långsiktigt minska lokalkostnadernas andel av kommunens totala budget, 
med syfte att frigöra medel till kärnverksamheten. Lokalförsörjningsprogram-
met ska revideras årligen i samband med den årliga budgetprocessen. 

Tekniska nämnden har den 26 januari 2021 beslutat att översända förslag 
på lokalförsörjningsprogram till kommunstyrelsen för beslut.  

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att förslaget till 
lokalförsörjningsprogram bör skickas på remiss till kommunens övriga 
nämnder. Förvaltningen vill i detta sammanhang framhålla att lokalbehoven 
i programmet beskrivs på en övergripande nivå över tid. För att tillgodose 
den enskilda verksamhetens specifika lokalbehov behövs i flertalet fall 
politiska beslut i nämnder och i investeringsbudgeten innan de kan 
realiseras. 

Lokalförsörjningsprogrammet beskriver ett strukturerat arbetssätt och utgör 
ett planeringsunderlag.   

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-02-11 
Tekniska nämnden § 8, 2021-01-26 
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic, 2021-01-18 
Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021–2025 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att skicka lokalförsörjningsprogrammet på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden och att svar ska ha kommit in till 
kommunstyrelsen senast 2021-04-07. 

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka 
lokalförsörjningsprogrammet på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden och att svar ska ha kommit in till kommunstyrelsen 
senast 2021-04-07. 

      
 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden (för kännedom) 

Diariet 
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§ 33 Dnr 2021-00090  

Befogenhet för kommunikationschef att i akuta 
situationer kortvarigt förändra öppettiderna i 
kontaktcenter 

Sammanfattning 

När kommunfullmäktige 2016-11-24, § 132, beslutade om öppettider i 
kommunhuset Bjuv efter införande av kontaktcenter så beslutades även att  

uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika personalutskott) att 
besluta om framtida förändringar av öppettider i kommunalhuset och inom 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Det finns behov av att i akuta situationer (tex vid sjukdom) kunna ta snabba 
beslut om att kortvarigt förändra öppettiderna i kontaktcenter. 

Av denna anledning föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta ge 
kommunikationschefen befogenhet att i akuta situationer besluta om 
förändrade öppettider i kontaktcenter. Beslutet får gälla högst 14 
kalenderdagar. 

Planerade förändringar av öppettider i kontaktcenter ska även i 
fortsättningen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-02-17  
Kommunfullmäktige, 2016-11-24, § 132 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta ge kommunikationschefen befogenhet att i akuta situationer besluta 
om förändrade öppettider i kontaktcenter. Beslutet får gälla högst 14 
kalenderdagar. 

Planerade förändringar av öppettider i kontaktcenter ska även i 
fortsättningen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommunikationschefen 
befogenhet att i akuta situationer besluta om förändrade öppettider i 
kontaktcenter. Beslutet får gälla högst 14 kalenderdagar. 

Planerade förändringar av öppettider i kontaktcenter ska även i 
fortsättningen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

     
 

 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunikationschef 
Kontaktcenter 
Diariet 
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§ 34 Dnr 2021-00103  

Tillsättning av förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen Kent Andreasson har 
på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 februari i år meddelat 
nämnden sitt beslut att lämna tjänsten som förvaltningschef.  

Under uppsägningstiden är Kent arbetsbefriad.  

Efter facklig samverkan är genomförd, föreslås Josefine Wahlström, tidigare 
kommunikationschef samt under en period tf förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen i Bjuv, erbjudas tjänsten som förvaltningschef för kultur- 
och fritidsförvaltningen.    

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-02-24 

 

Ärendet 

Förvaltningschefen för kultur- fritidsförvaltningen Kent Andreasson har på 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 februari i år meddelat 
nämnden sitt beslut att lämna tjänsten som förvaltningschef. Under  
uppsägningstiden är Kent arbetsbefriad.  

   

Förvaltningschefens betydelse för verksamhetens framdrift och utveckling är 
central i alla förvaltningar. Det är därför alltid angeläget att rekryteringen av 
ny förvaltningschef har en så kort process som möjligt. Det är inget  
självändamål att genomföra en både kostsam och tidskrävande 
rekryteringsprocess om andra möjligheter med gott utfall finns.  

 

Det framgår av Instruktion för kommundirektören (kommunstyrelsen 2018-
06-13 § 91) ett ansvar för att bereda och lämna förslag till styrelsens arbets-
utskott på lämpliga kandidater till tjänst som förvaltningschef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (17) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Det finns en väl meriterad, väl känd i organisationen och väl prövad på 
tjänsten kandidat som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Josefine Wahlström har under många år, fram till årsskiftet 2020/2021, 
förtjänstfullt, framgångsrikt och med stort stöd både i politiken och  
förvaltningsorganisationen varit med att leda och utveckla kommunen i olika 
roller, bl a som kommunikationschef samt, under en period innan hon 
lämnade Bjuvs kommun, som tf förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen.   

 

Därför finns det goda skäl att inte som brukligt i samband med  
chefsrekryteringar genomföra en krävande rekryteringsprocess utan istället, 
efter facklig samverkan är genomförd, ge kommundirektören i uppdrag att 
förhandla lön och anställningsvillkor samt erbjuda Josefine Wahlström 
tjänsten som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta  

att efter facklig samverkan är genomförd, ge kommundirektören i uppdrag 
att förhandla lön och anställningsvillkor samt erbjuda Josefine Wahlström 
tjänsten som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.    

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att efter facklig samverkan är genomförd, ge kommundirektören i uppdrag 
att förhandla lön och anställningsvillkor samt erbjuda Josefine Wahlström 
tjänsten som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.    
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
HR-avdelningen 
Diariet 
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§ 35 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Skolorna kommer från v 9 har fjärr – distansundervisning för högstadiet. 
 
Vaccinationerna på särskilda boenden är klar. 
Hemsjukvården får dos två med början under v 8 och beräknas vara klar i  
v 9. 
 
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här: 
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ 
 
 
Samlad information om vad som gäller just nu finns på krisinformation.se: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-
coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu 
 
Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige och det 
totala antalet vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje 
vecka: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/ 

      
 

     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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