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§ 175 Dnr 2022-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Matthias Åkesson (M).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Matthias Åkesson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 176 Dnr 2022-00005  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

 Föreligger dagordning daterad 2022-10-21.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 177 Dnr 2022-00486  

Remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande 
och förvaltning 

Sammanfattning 

Under våren 2022 gav kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget 
Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande- och 
förvaltningsskedet. Riktlinjernas gemensamma syfte är att uppnå en 
strategisk lokalplanering inom kommunen, från behovsskedet till 
förvaltningsskedet. Riktlinjerna beskriver roller och ansvar samt förtydligar 
när och var ett beslut ska fattas. På så vis skapas förutsättningar för att 
uppnå en enhetlig bild av lokalförsörjnings-, genomförande- och 
förvaltningsprocessen, med en gemensam ordlista och beräkningsmallar 
inom Bjuvs kommun. Samtliga riktlinjer kommer att vara underordnade en 
framtida fastighetspolicy (se bild nedan) och framhåller därmed processer 
och informationsflöden, snarare än mål och kvalitet. Ärendet avser att ställa 
ut föreliggande riktlinjer på remiss till nämnder och AB Bjuvsbostäder under 
perioden 2022-10-26 t.o.m. 2022-12-26.  

 
Riktlinjer lokalförsörjning beskriver behovsskedet, där 
lokalförsörjningsgruppens kontaktpersoner tar fram en lokalrevision per 
förvaltning. Lokalrevisionen syftar till att spegla förvaltningens lokalbehov 
utifrån teknisk status, ändamålsenlighet och kapacitet, vilket därefter 
mynnar ut i en behovsanalys och en projektlista. Varje lokalrevision beslutas 
i respektive nämnd innan de sammanförs med övriga lokalrevisioner. 
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Tillsammans utgör revisionerna grunden till en lokalförsörjningsplan där alla 
kommunens lokalbehov framhålls i en gemensam projektlista med en 
tidshorisont på 10 år och med en prioritering som beslutas hos 
Kommunfullmäktige.  
  
Riktlinjer genomförande framhåller projektering och genomförande när vi 
bygger i egen regi, men går även att delvis utgå ifrån när vi bygger med 
extern aktör. Riktlinjerna förtydligar roller såsom projektledare, projektgrupp, 
projektstyrgrupp och projektägare samt informationsflödet däremellan. 
Likaså tydliggörs innehållet och syftet av de olika dokumenten som bör 
upprättas i samband med projektering och genomförande.  
 
Riktlinjer förvaltning beskriver kommunens förvaltning av våra lokaler, vilket 
dels inkluderas av en kostnadskategorisering enligt AFF-struktur, dels av en 
investerings- och underhållsplan.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Agnes Lingöy, 2022-10-14 
Riktlinjer lokalförsörjning 2022-10-11 
Riktlinjer genomförande 2022-10-11 
Riktlinjer förvaltning 2022-10-11 

  

Ärendet 

Bakgrund 

Lokalkostnader är kommunens högsta kostnader efter löner. Strategisk 
lokalförsörjningsplanering handlar om att tillhandahålla lokaler anpassade till 
verksamheten, samtidigt som överutbud undviks, så att lokalbeståndet 
förvaltas på ett så ekonomiskt, hållbart och effektivt sätt som möjligt. I 
början av år 2022 gav därför kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget 
Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och 
förvaltning. Därmed skapar kommunen förutsättningar för att följa upp 
investeringsprojekt, öka samarbetet och förståelsen mellan förvaltningarna 
samt säkerställa att beslut dokumenteras.  

 

Riktlinjernas syfte och målsättning 

Riktlinjer för lokalförsörjning, genomförandeprocessen och 
förvaltningsskedet syftar till att utgöra ramverk med riktlinjer för besluts- och 
arbetsordning som säkerställer en effektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning, hantering av genomförande i form av byggprojekt och 
fastighetsförvaltning i Bjuvs kommun. Riktlinjerna ska bidra till att följande 
strategier och principer efterlevs: 
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• Att kommunal verksamhet i första hand nyttjar kommunens befintliga 
lokaler optimalt och kostnadseffektivt 

• Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid framtida 
nybyggnation eller ombyggnation samt att samutnyttjande av lokaler 
ska ske i så hög utsträckning som möjligt. 

• Kommunens verksamheter ska aktivt och kontinuerligt utvärdera sitt 
behov av lokaler. 

• Att gedigna behovsutredningar genomförs. Därefter kan beslut 
gällande nyinvestering eller inhyrning av lokaler fattas - om befintliga 
lokaler inte uppfyller verksamhetens behov. 

• Förslag till investeringar ska vara väl utredda, med tjänsteskrivelse, 
utredningar, behovsbeskrivningar, kalkylerad investeringsvolym 
samt driftpåverkan. 

• Att förstudier tas fram och beslutas efter särskilda mallar och 
metoder, först därefter kan efterföljande steg i genomförandeskedet 
tas 

• All investering eller större inhyrning av lokaler ska prövas mot 
kommunnyttan då Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige äger 
långsiktiga strategiska beslut. 

• Att programhandlingar, upphandlingar och entreprenadavtal tas fram 
och beslutas efter särskilda mallar och metoder 

• Att kvalitet i övergången från genomförandeskedet till 
fastighetsförvaltningsskedet och vidare till behovsskedet säkerställs 

• Kommunövergripande perspektiv med aktiv planering, att styra med 
hjälp av nyckeltal och benchmarking, att upprätta standardiserade 
lösningar samt att upprätthålla gott samarbete och förtroende. 

 

Målsättningen med riktlinjer för lokalförsörjning är att undvika dålig planering 
med nödlösningar som följd. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att ställa ut föreliggande riktlinjer på remiss till nämnder och AB 
Bjuvsbostäder under perioden 2022-10-27 t.o.m. 2022-12-27. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa ut föreliggande riktlinjer 
på remiss till nämnder och AB Bjuvsbostäder under perioden 2022-10-27 
t.o.m. 2022-12-27   
 

Beslutet skickas till: 
Lokalstrateg 
Samtliga nämnder 
AB Bjuvsbostäder  
Diariet  
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§ 178 Dnr 2022-00423  

Revidering av antagna riktlinjer för upplåtelse av 
offentlig mark 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun antog 2022-06-20 nya riktlinjer och taxa för upplåtelse av 
offentlig mark. 

Förvaltningen har i samband med en inkommen förfrågan om att upplåta 
mark till en foodtruck efter klockan 17:00 uppmärksammats på att de 
nuvarande riktlinjer inte medger detta, varav förvaltningen önskar justera 
tiden från nuvarande kl. 07:00 - 17:00 till kl. 07.00 - 20:00. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-10-03 
Gällande riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark antagna 
kommunfullmäktige 2022-06-20 § 83 
Reviderad version av Bjuvs kommuns riktlinjer av upplåtelse av offentlig 
mark 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

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

Godkänna framtagen revidering av Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
mark.      

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  

Godkänna framtagen revidering av Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
mark. 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 179 Dnr 2022-00424  

Arrendeavtal för Net4Mobility HB avseende del av 
fastigheten Billesholms gård 9:293 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun blev under våren kontaktade av Net4Mobility HB om att de 
var i behov av att sätta upp en ny mobilmast i Billesholm för att förstärka det 
befintliga mobilnätet. 

Planeringsavdelningen har tillsammans med företaget hittat en kommunal 
fastighet som anses lämplig för ändamålet del av Billesholms gård 9:293. 

Kommande telemast och teknik bod kan här placeras inom den befintliga 
dunge som här finnes. Den exakta placeringen kommer att beslutas i 
kommande bygglov.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ulrika Adolfsson, 2022-10-17 
Förslag till arrendeavtal med Net4Mobility HB inklusive kartbilaga 
Lokaliseringskarta 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att:  

Godkänna arrendeavtalet med Net4Mobility HB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna arrendeavtalet för kommunens räkning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Godkänna arrendeavtalet med Net4Mobility HB. 

Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna arrendeavtalet för kommunens räkning. 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ulrika Adolfsson, planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 180 Dnr 2022-00449  

Samrådsyttrande för detaljplan för del av Billesholms 
gård 9:325 mfl i Billesholm- Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt detaljplan del av Billesholms gård 9:325 m 
fl i Billesholm till kommunstyrelsen för yttrande i samband med samråd av 
förslaget till detaljplan. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2022-10-17 

Plankarta 2022-09-08 

Planbeskrivning 2022-09-08 

Fastighetsförteckning 2022-05-04 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-09-02 

Geoteknisk undersökning för detaljplan på Billesholms gård 9:325 i 

Billesholm, Bjuvs kommun, GeoSyd AB, 2008-06-08 

Bullerutredning Dp del av Billesholms gård 9:325 m.fl. 

(Albertsschaktet), Ensucon, 2022-08-23 

Rapport miljöteknisk markundersökning del av Billesholms gård 9:325 

m.fl. (Albertsschaktet), Ensucon, 2022-09-05 

Skyfallsutredning Dp del av Billesholms gård 9:325 m.fl. 

(Albertsschaktet), Ensucon, 2022-09-06 

PM VA Albertsschaktet, NSVA, 2022-06-09 

 

Ärendet 

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra nya bostäder på del av 
Billesholms gård 9:325 m.fl. Detaljplanen ska även möjliggöra en 
angöringsgata och allmän platsmark för dagvattenhantering. 
 
Förslaget till detaljplan föreslår bostäder både i form av flerbostadshus med 
lägenheter i olika storlek och radhus. Det föreslås även en dagvattendamm i 
områdets sydöstra del för att omhänderta dagvatten från planområdet samt 
en ny angöringsgata från Böketoftavägen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23, § 40, att ge 

byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av 

Billesholms gård 9:325, Billesholms gård 9:453, Billesholms gård 9:448 och 

Billesholms gård 9:452 

Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 
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Detaljplanen handläggs med standardförfarandeenligt plan- och bygglagen 

SFS 2010:900. 

 

 
Området som omfattas av förslag till ny detaljplan 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planbesked och redovisar tydligt de avvägningar och bedömningar som 

gjorts kring prövningen av markens lämplighet för bostadsbebyggelse. 

 

Därför har kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 

 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 
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Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 181 Dnr 2022-00450  

Samrådsyttrande för detaljplan för Valleberga 4:83 m fl 
i Ekeby, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt detaljplan Valleberga 4:83 m fl i Ekeby till 
kommunstyrelsen för yttrande i samband med samråd av förslaget till 
detaljplan. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2022-10-17 

Plankarta 2022-09-08 

Planbeskrivning 2022-09-08 

Fastighetsförteckning 2022-08-25 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-05-25 

  

 

Ärendet 

Lokalerna för Valleberga förskola är idag utdömda och verksamheten har 

lagts ner. Området är planlagt för allmänt ändamål och då området bedöms 

vara lämpligt för bostadsbebyggelse behöver en ny detaljplan tas fram.  

 

Syftet med planen är därför att pröva möjligheten att förtäta området med 

småskalig bostadsbebyggelse i 1-2 våningar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-08, § 238, att ge 

byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Valleberga 4:38 i 

Ekeby. 

Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 
 

Detaljplanen handläggs med standardförfarandeenligt plan- och bygglagen 

SFS 2010:900. 
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Området som omfattas av förslag till ny detaljplan 

 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planbesked och redovisar tydligt de avvägningar och bedömningar som 

gjorts kring prövningen av markens lämplighet för bostadsbebyggelse. 

 

Därför har kommunstyrelsens förvaltning inget att erinra mot förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 
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Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 182 Dnr 2022-00446  

Granskningsyttrande för ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86, Ekeby 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt förslag till ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86 i Ekeby till kommunstyrelsen för yttrande i samband med 
granskning av förslaget. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2022-10-17 

Plankarta 2022-09-08  
Planbeskrivning 2022-09-08  
Samrådsredogörelse 2022-09-08  
Fastighetsförteckning 2022-09-12 
  

 

Ärendet 

Fastigheten Elestorp 7:86 i Ekeby ägs av Bjuvsbostäder AB och är sedan tidigare 

planlagd för bostäder. Syftet med ändringen är att möjliggöra en förtätning av 

fastigheten med ett bostadshus i fyra våningar med 27 lägenheter.  

På fastigheten finns idag två flerbostadshus om två respektive 3 våningar samt 

miljöhus. Underliggande detaljplan: Förslag till upphävande, ändring och 

utvidgning av stadsplan för del av Ekeby Samhälle, 1260-P06 B, laga kraft 1984-

02-21, kommer att fortsätta gälla tillsammans med ändringen.  

Detaljplanen har varit ute på samråd 29 juni 2022 – 31 augusti 2022. Efter 

inkomna yttranden har kompletteringar gjorts i planbeskrivning gällande 

genomförandetid, dagvattenhantering, antal parkeringsplatser, 

renhållningsordningen samt räddningstjänstens insatstid. 

 
Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 
 

Ändringen av detaljplan drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Området som omfattas av förslag till ändring av detaljplan 

 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 

konstatera att förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens 

planbesked.  

 

Då det är fråga om en ändring av detaljplan finns all teknisk infrastruktur på 

plats och den nya bebyggelsen ansluts till befintligas system. Angöring till 

området kommer fortsatt att ske från Bjerrings väg.  

 

Befintliga parkeringsplatser kommer att kompletteras, efter nybyggnation 

kommer det att finnas 64 parkeringsplatser till 57 lägenheter vilket innebär 

ett parkeringstal på 1,1. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför inget att erinra mot förslaget.  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 

byggnadsnämnden. 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 
 
 
   
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 183 Dnr 2022-00465  

Överenskommelse om fastighetsreglering för del av 
fastigheten Bjuv 8:1 och Haren 1 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Bjuv 8:1 och Haren 1. 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats till bakgrund 
av en tillkommande ombyggnad av Industrigatan i samband med den större 
pågående renoveringen av Södra Storgatan i Bjuv. 
  
Kommunen har nu till avsikt att förvärva ett markområde om ca 286 kvm 
från fastigheten Haren 1 som ägs av Akka Egendom Bjuv AB som gränsar 
till kommunens fastigheten Bjuv 8:1.  

Ersättningen för marken kommer att utgå enligt den värdering som 
lantmäteriet gör i samband med fastighetsregleringen. Arealen kan kommas 
att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildningskostnaden kommer att betalas av Fastighetsägaren Bjuv 
8:1 Bjuvs kommun. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-10-05 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor 
Översiktskarta 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuv 8:1 och Haren 1. 

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

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
 
Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Bjuv 8:1 och Haren 1. 
 
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 
   
 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 184 Dnr 2022-00497  

Ansökan om kommunalt stöd till Grannsamverkan år 
2022 

Sammanfattning 

Samverkan mot brott (SAMBO) är en samverkansorganisation för bland 
annat inbrottsförebyggande arbete med SSF Stöldskyddsföreningen som 
huvudman för verksamheten. SAMBO söker ekonomiskt stöd hos bland 
annat kommuner för att fortsätta erbjuda kostnadsfri tillgång till material.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Nilsson, 2022-10-07  
Brev till kommunen gällande kommunalt stöd till Grannsamverkan för 2022  

 

Ärendet 

SAMBO är en organisation bestående av Polisen, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, 
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet 
(Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  
 
I dag finansierar ”Samverkan mot brott ”Grannsamverkanverksamheten i 
Sverige. Detta för att medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill 
minska risken att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta 
Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Organisationen önskar att 
Bjuvs kommun bidrar med 5000 kr för 2022 till verksamheten. 
Grannsamverkan bygger på två komponenter; utövande av social kontroll 
via samverkande grannar samt skyltar som signalerar att det i området 
förekommer samarbete för att förhindra brott. De ekonomiska medlen 
används för att täcka del av materialkostnad vid tillverkning av dessa 
skyltar.  
 
I Bjuvs kommun är grannsamverkan organiserat via Polisen, 
Länsförsäkringar Skåne samt Bjuvs kommun. Inom kommunen finns det i 
dagsläget 19 aktiva områden med god geografisk spridning över 
kommunens orter. Samtliga samverkansparter har som ambition att fortsätta 
utvecklingen av arbetet och även spridning av grannsamverkansområden. 
Med anledning av fortsatt utökat arbete prediceras ett ökat behov av 
skyltning inom Bjuvs kommun. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att stödja grannsamverkanverksamheten i 
Bjuvs kommun med 5000 kr för 2022. 

 

Ordförandes förslag 

Ordförande förslår att ärendet återremitteras för förtydligande av avgift för 
2022-2023. 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
förtydligande av avgift för 2022-2023. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tf trygghetssamordnare 
Diariet 
   
 

 

 

 


