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§ 19 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Anders Månsson (S). 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Anders Månsson (S) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 20 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

 Föreligger dagordning daterad 2021-01-27.     
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 21 Dnr 2021-00053  

Presentation Leaderprojekt Destination Söderåsen 

Sammanfattning 

Projektledare Fredrik Kocon informerade om Leaderprojektet Destination 
Söderåsen Hållbara och ekonomiskt välmående verksamheter med nöjda 
kunder i en välkänd destination. 
 
I projektet ingår Klippan, Åstorp, Bjuv och Svalövs kommun samt 
Söderåsens nationalpark. 
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen.      
 

 

Beslutet skickas till: 
Fredrik Kocon 
Diariet 
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§ 22 Dnr 2021-00055  

Planuppdrag för kvarteret Orren, Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunen förvärvade Orren 2, 4, 7 och 8 under 2016 och har därefter rivit 
de befintliga byggnaderna på platsen samt utfört en sanering av marken. 
Under 2020 förvärvade kommunen även Orren 5 för en bättre utformning av 
området. Intill dessa fastigheter äger kommunen även en grönyta, del av 
Bjuvstorp 5:114, som lämpar sig för en framtida exploatering och förtätning 
av Bjuv. Hela området omfattar ca 15 000 kvm. I kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-04-05, § 56 beslutades det om att ge byggnadsnämnden 
i uppdrag att ta fram en detaljplan för området men inget planarbete har 
påbörjats idag. Detta planuppdrag ersätter föregående planuppdrag.  
 
Under hösten 2020 gick kommunen ut med en markanvisningstävling för 
området och ett utkast till markanvisningsavtal har tagits fram med det bolag 
som, enligt Planeringsavdelningen, lämnat det bästa förslaget. För att 
möjliggöra bostadsbyggande på området behövs en ny detaljplan tas fram 
som möjliggör byggnation enligt det tävlingsbidrag som vunnit.   
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Preliminärt utbyggnadsområde. Planarbetet syftar även till att planlägga den 
del av Folketshusparken som berörs av en framtida dagvattenhantering.  

Ekonomi 

Planarbetet belastar investeringsprojekt 816. Köpeskillingen av 
fastigheterna beräknas täcka plankostnaderna.  

   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-01-22 
Förstudie och Start PM för kvarteret Orren 
Tävlingsbidrag från 3hus 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-05, § 56 
 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Orren 2, 4, 5, 

7, 8 och del av Bjuvstorp 5:114. 

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Orren 2, 4, 5, 
7, 8 och del av Bjuvstorp 5:114. 
   
 
 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 23 Dnr 2021-00054  

Planuppdrag för del av Billesholms gård 10:11 och del 
av 10:1  

Sammanfattning 

Kamper AB/Svenska Naturlekplatser inkom sommaren 2018 med en 
förfrågan om att utöka sitt markinnehav genom förvärv inom Sånnadamms 
verksamhetsområde i Billesholm.  
Fastighetsförvärvet låter sig inte göras på grund av den befintliga 
stadsplanens utformning då det i planen ligger en remsa med naturmark 
mellan deras nuvarande fastighet och den del de önskar köpa. För att 
möjliggöra för ett köp krävs det en detaljplanändring av den gällande 
planen.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-01-22 
Förstudie och Start PM för del av Billesholms gård 10:11 och del av 10:1 
Sånnadamm industriområde 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av 

Billesholms gård 10:11 och del av 10:1 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
Ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av 
Billesholms gård 10:11 och del av 10:1 
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Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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§ 24 Dnr 2020-00494  

Måltidspolicy för Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 november 2020, § 145, att skicka förslaget till måltidspolicy på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2021-01-25 
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-10-28 

Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Nuvarande kostpolicy (2012) 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16, § 128 (med bilaga) 
Tekniska nämnden 2020-12-17, § 110 (med bilagor) 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17, § 135 (med bilaga) 
Kommunstyrelsen, 2020-11-11, § 145 
  

 

Ärendet 

Under våren och sommaren 2020 har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått 
återkoppling under utredningens gång. Förutom genomlysning av 
kostverksamhetens organisation, samverkan med köpande verksamheter 
och möjligheter till förbättringar, har konsulten tagit fram förslag på en 
uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs kommun.  
 
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
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följa upp måltidsverksamheten. Policyn ska även utgöra underlag till dialog 
samt stöd i kostfrågor för samtliga förtroendevalda, medarbetare och 
verksamheter i Bjuvs kommun.  
 
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, § 145, att skicka 
förslaget till måltidspolicy på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden. Remissvaren har 
inkommit till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 16 december 2020, § 128, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Tekniska nämnden beslutade vid 
sammanträde den 17 december, § 110, att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 17 december, § 135, att godkänna 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun med tilläggsyrkandena att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024 och att 
avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, hur 
stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Av remissvaren framgår att alla tre nämnder i huvudsak ställer sig bakom 
innehållet i måltidspolicyn. Vård- och omsorgsnämnden anser dock att 
inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel ska uppgå till 67 %. Vidare 
efterfrågar Vård- och omsorgsnämnden hur stor andel av kosten som idag 
är växtbaserad, hur stor andel den ska vara samt att skillnaden mellan vård- 
och omsorgsverksamhet och barn- och utbildningsverksamhet ska vara 
tydlig.  
 
När det gäller inköpsandelen av lokalproducerade livsmedel anges i 
förslaget till måltidspolicy att den ska uppgå till 50 % år 2024. Även om det 
är eftersträvansvärt att en ännu högre andel av livsmedlen ska vara 
lokalproducerade bedöms 50 % vara ett rimligt mål att uppnå 2024. Om det 
skulle visa sig att målet uppnås tidigare kan målet om lokalproducerade 
livsmedel i policyn revideras och höjas. 
 
När det gäller hur stor andel av maten som är växtbaserad har 
kommunstyrelsens förvaltning inhämtat upplysningar från kostenheten. 
Svaret från kostenheten är att en gång per vecka serveras enbart vegetarisk 
mat i skollunchen (ej förskolan). Det är då laktovegetarisk mat. Finns 
önskemål om helt växtbaserad kost vid skollunch (vegansk) finns möjlighet 
till det. Sett till skollunchen är 20 % av veckan växtbaserad. För 
äldreomsorgen gäller att animaliskt protein serveras alla dagar i veckan, 
vegetariska rätter erbjuds när så önskas.   
 
I policyn beskrivs kommunens ambitionsnivå. När policyn är beslutad ska 
riktlinjer för måltidsverksamheten antas. Riktlinjerna innehåller en betydligt   
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högre detaljeringsgrad än policyn. I riktlinjerna kommer det att anges hur de 
olika måltidstyperna ska se ut och vad de ska innehålla beroende på om de 
serveras i barn- och utbildningsverksamhet respektive i vård- och 
omsorgsverksamhet.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
måltidspolicy för Bjuvs kommun att gälla från 1 april 2021 och att upphäva 
nuvarande kostpolicy. 

 

Yrkande 

Nils Nilsson (C) yrkar att det i måltidspolicyn skrivs in: att inköpsandel av 
lokalproducerade livsmedel uppgår till 67% år 2024. 

Christer Landin (S) och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) 
yrkande. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Nils Nilsson 
(C) yrkande. 

Anders Månsson (S) yrkar att avseende andel växtbaserad kost förtydliga 
hur stor andelen är idag, hur stor andelen ska vara, samt tydligheten i 
skillnad mellan Vård- och Omsorgsverksamheten och Barn- och 
Utbildningsverksamheten. 

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

Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) yrkande och bifall 
till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och 
avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (D) yrkande och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
avslå yrkandet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta måltidspolicy för Bjuvs kommun att 
gälla från 1 april 2021 och att upphäva nuvarande kostpolicy. 
   
 
 

Reservation 

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

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 25 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Skolorna återgår successivt till undervisning ”på plats” och i v5 ska eleverna 
vara minst en dag i veckan i skolorna. 
 
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      

 

 

 

 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/

