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KALLELSE
Datum

2021-06-14

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 21 juni 2021 kl. 19:00 i
Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden:
Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare
Justering torsdag 24 juni kl 16:00

3.

Godkännande av dagordning

4.

Avsägelse från Christel Hedlund (SD) gällande uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen
Dnr 2021-00277

5.

Avsägelse från Lars Hein (SD) som ledamot i kommunstyrelsen
Dnr 2021-00286

6.

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (SD)
Dnr 2021-00296

7.

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen (SD)
Dnr 2021-00297

8.

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD)
Dnr 2021-00218

9.

Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (SD)
Dnr 2021-00275

10.

Val av ny ledamot i styrelsen för Bjuvs Stadsnät AB
Dnr 2021-00256

11.

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021
Dnr 2021-00263

12.

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2020
Dnr 2021-00241

13.

Återremiss av överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 med Hemsö
Dnr 2021-00219

14.

Återremiss av hyreskontrakt för Brogårda 8:7 med Hemsö
Dnr 2021-00217

15.

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett trygghetsboende
Dnr 2021-00267

16.

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2021-00223
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Datum

2021-06-14

Ärende
17.

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025
Dnr 2021-00063

18.

Utlån av allmänna handlingar från vård- och omsorgsnämnden till Omsorg i Bjuv AB
Dnr 2021-00260

19.

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden (S)
Dnr 2021-00273

20.

Val av ny huvudman i Ekeby Sparbank (S)
Dnr 2021-00102

21.

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (S)
Dnr 2021-00238

22.

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen (S)
Dnr 2021-00254

23.

Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (S)
Dnr 2021-00257

24.

Avsägelse från Bo Blixt (S) som 2:e vice ordförande i tekniska nämnden samt val av
ny 2:e vice ordförande
Dnr 2021-00288

25.

Val av ny ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (S)
Dnr 2021-00255

26.

Anmälningar

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

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

Sida

KALLELSE
Datum

2021-06-14

Sverigedemokraterna

2021-06-21 enligt separat
kallelse från gruppledare

Moderaterna
Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen

2021-06-15 kl 18:30
enligt separat kallelse från
gruppledare

V-gruppen

enligt separat kallelse från
gruppledare

Centern, Kristdemokraterna,
Liberalerna

enligt separat kallelse
från gruppledare
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

lars.ia.hein@telia.com
den 7 juni 2021 10:28
Susan Elmlund
avsägelse

Härmed avsäger jag (Lars Hein ) mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Ekeby 07-06-2021
Lars Hein

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr 2021-00263

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021
Sammanfattning
Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 även
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.
Resultatet för perioden är ett överskott med 6,9 mnkr. Det motsvarar 2,2 %
av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret 2021 visar på ett
överskott på 25,0 mnkr, vilket motsvarar 2,5% procent av skatter och
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ
ekonomiskt prognos på 10,4 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är förbättrad
skatteprognos.
Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 57% på
helårsbasis på om man räknar med att beslut fattas om den tilläggsbudget
som ligger för beslut.
Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Tertialrapport, januari – april, visar på nämndernas uppföljning av
verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret
2021. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förlag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
godkänna tertialrapport 1 per april 2021,

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 119

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
godkänna tertialrapport 1 per april 2021,
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltning
Mats Rosengren, ekonomichef
mats.rosengren@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-05-24

KS 2021-00263

Ert datum

Er referens

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021
Sammanfattning av ärendet
Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 även
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.
Resultatet för perioden är ett överskott med 6,9 mnkr. Det motsvarar 2,2 %
av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret 2021 visar på ett
överskott på 25,0 mnkr, vilket motsvarar 2,5% procent av skatter och
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ
ekonomiskt prognos på 10,4 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är förbättrad
skatteprognos.
Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 57% på
helårsbasis på om man räknar med att beslut fattas om den tilläggsbudget
som ligger för beslut.
Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Tertialrapport, januari – april, visar på nämndernas uppföljning av
verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret
2021. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-05-24
Tertialrapport 2021 för Bjuvs kommun
Bilaga investeringsprojekt tertial 2021 för Bjuvs kommun

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
godkänna tertialrapport 1 per april 2021,

Datum

Bjuvs kommun

2021-05-24

Sida

KS 2021-00263

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans.

Julia Pietrek
TF kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelsen
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Tertialrapport 2021
Investeringsbilaga
Datum: 2021-05-25

Tertialrapport 2021
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Bjuvs kommun, KF
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Nr

Investeringsprojekt

107

Digitalisering av KF's möten

SUMMA

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

500

0

500

0

500

0

500

0

Digitalisering av KF's möten
Projektet berör förutom fullmäktiges möten
även digitalisering av nämnd- och utskottsmöten. Den del av projektet som
ännu återstår att slutföra gäller leverans av
AV-teknik.

Tertialrapport 2021
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Kommunstyrelse
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

Billesholm stationsområde

9 300

659

9 300

0

813

Billesholms gård 9:19

1 700

280

1 700

0

804

Bjuv 4:4

4 950

0

1 000

3 950

820

Cykelväg Mörarp Bjuv

5 000

0

500

4 500

818

Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder

50

0

50

0

801

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)

300

3

300

0

816

Folketshusparken

500

147

500

0

105

Markförsäljning exploateringsområden

-6 000

0

-6 000

0

100

Markförvärv

2 000

0

2 000

0

107

Möten på distans - videomöten

150

0

150

0

112

QlikView

200

0

200

0

169

Stratsys

200

0

200

0

805

Tibbarp 1:80

500

0

500

0

817

Tidiga exploateringsutredningar

1 000

0

1 000

0

120

Utredning Söderåsbanan

6 600

1 749

6 600

0

811

Utveckling av Selleberga

25 000

1 351

5 000

20 000

803

Valleberga 2:139

50

0

50

0

109

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen

2 200

12

2 200

0

148

Årlig investering miljöförbättrande
åtgärder - ISO 14001

100

0

100

0

53 800

4 201

25 350

28 450

Nr

Investeringsprojekt

807

SUMMA

Tertialrapport 2021

4

Billesholm stationsområde
Upphandling av entreprenad pågår under
maj månad och tilldelningsbeslut väntas
ske i juni. Kommunen har enats om marköverlåtelseavtal med Trafikverket. Arbete
pågår kring fastställande av gränsdragningslista för framtida drift av området.
Billesholms gård 9:19
Kommunen har tecknat markanvisning med
ErHo bygg för den del av området som de
tidigare hade option på. Det nya avtalet
innebär ca 30 lägenheter i två punkthus
med infart från Västergatan.
Förfrågningsunderlag för Lekplats har försenats något men arbete pågår. Byggprojektledare är avropad via ramavtal.
Bjuv 4:4
Detaljplanen är överklagad med förseningar av projektet som följd. Mark och miljödomstolen har hört byggnadsnämnden och
syn är planerad till 1 juni.
Arbetet med förprojektering av VA och
dagvattendamm mm är i skedet att ta fram
förfrågningsunderlag inför upphandling.
Förseningar för byggstart och avflytt från
befintliga lokaler för LSS-verksamheten är
kommunicerade till Fastighetsavdelningen
och Vård- och omsorgsverksamheten.
Cykelväg Mörarp Bjuv
Trafikverket har inte återkommit och meddelat status kring upphandling av utredande konsult för fortsatt arbete. Det är
högst oklart om detta arbete kan påbörjas
till hösten. Orsaken till förseningen är ett
antal byten av handläggare på Trfikverket.
Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder
För tillfället är inriktningen på Bjuvsbostäders projekt sådant att de kan genomföra
sin byggnation inom befintlig fastighet.
Kostnader för detaljplan mm regleras därför
via plankostnadsavtal som upprättas av
byggnadsförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att befintligt planbesked bör kunna ligga till grund för fortsatt
arbete och för planuppdrag.
Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård)
Planeringsavdelningen har påbörjat arbete
med att uppdatera grovkalkyl och förprojekTertialrapport 2021

tering av gata/VA/Belysning mm för den
etapp som kan tillskapa 18 nya fribyggartomter. Just nu studeras höjdsättning av gator och massbalandering av tomter.
Folketshusparken
Två stycken planuppdrag har beslutats och
Planeringsavdelningen har påbörjat samarbete med byggnadsförvaltningen och 3Hus
arkitekt för att ta fram förslag på samrådshandling. Samtidigt med detta pågår arbete
med översiktlig geoteknisk undersökning
samt VA-utredning för hela Folketshusparken området.
För fastigheten M1(gamla folketshus) pågår
arbete med att flytta ut biblioteksverksamheten till tillfälliga lokaler. Planarbetet är
påbörjat och upphandling av planutredningar pågår. När det gäller innehållet på
M1 har det förts olika diskussioner kring
bostäder/bibliotek mm. Inriktningen på
planarbetet är en flexibel plan som skapar
utrymme för förändringar i innehåll av den
händelse att det inte finns en tydlig överenskommelse kring tänkt byggnation vid
samrådet.
Markförsäljning - exploateringsområden
Diskussioner kring ev försäljning av Ulven 3
förs med AB Bjuvsbostäder.
Ett överlåtelseavtal för LSS-3 tomten är
framtaget med Hemsö AB
Markförvärv
Det pågår just nu inga förhandlingar om
förvärv
Möten på distans - videomöten
Projektet samlar just nu in behov från verksamheterna. Senast den 30/5 ska verksamheterna inkommit med sina önskemål.
Där efter gör AKS urval på vilka lokaler
som utrustas. Utgångspunkten är att alla
förvaltningar ska ta del av projektet.
QlikView
Inte utförts några åtgärder under redovisningsperioden.
Stratsys
I projektet har under perioden en modul för
systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och
omsorgsverksamheten utvecklats.
5

Tibbarp 1:80
Skissarbete har inletts och lämplig infartsväg studerats till området.
Tidiga exploateringsutredningar
Inga nya objekt har diskuterats
Utredning Söderåsbanan
Trafikverkets projekt löper enligt tidplan och
plattformarna i Billesholm färdigställs Maj.juni.
Utveckling av Selleberga
Under våren har den första markanvisningen för bostäder tecknats inom Sellebergaprojektet.

Under våren har arbete pågått med detaljprojektering inför upphandling och byggnation av gator och allmänna platser. Byggstart bedöms ske under senhösten.
Valleberga 2:139
Arbete är inte påbörjat
Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen
Redovisas under projekt 113
Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001
Inga åtgärder påbörjade ännu.

Planen har varit utställd för samråd och
arbetet fortgår för att ställa ut planen på
granskning.

Tertialrapport 2021
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Utskottet för arbete och tillväxt
Utskottet för arbete och tillväxt har inga investeringsprojekt rapporterade för perioden.

Tertialrapport 2021
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Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

BUN -elevdatorer och dylikt.

3 900

278

3 500

400

414

Inventarier Ekeby förskola

1 100

0

1 100

0

410

Investering BUN övergrip.

1 500

61

1 500

0

6 500

339

6 100

400

Nr

Investeringsprojekt

413

SUMMA

Fördelningen av pengarna mellan de olika
enheterna är klar årets investeringar och
inköp är påbörjade. Investeringsmedlen
kommer främst att användas till att utveckla
och förbättra lärmiljön både inomhus och
utomhus för barn i förskolan och elever i
grundskolan samt upprustning av vissa
specialsalar i grundskola.

Tertialrapport 2021

BUN -elevdatorer och dylikt.
Fördelningen av pengarna mellan de olika
enheterna är klar årets investeringar och
inköp är påbörjade. I första hand är det
inköp av Chromebooks till nya elever i skolan. På förskolan är det inköp av iPads,
projektorer och teknik som förbättrar nätverken ute på förskolorna.
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Vård- och omsorgsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

650

0

650

0

1 200

-663

1 200

0

Tillagningskök inventarier

500

0

500

0

Äldreomsorg, Särskilda boenden,
Inomhus- och utomhusmiljö

500

-325

500

0

2 850

-988

2 850

0

Nr

Investeringsprojekt

644

2 Gruppboende inom LSS för
vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021-

605

Inventarier Vård och Omsorg

191
645
SUMMA

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 20182020. Inventarier 2021-

Kyrkskolan inför att renoveringen är färdig.
Under året kommer resten av utrymmet att
användas.

De avsatta medlen för inventarier kommer
att användas då boendena står klara. Det
ena boendet beräknas stå klart för inflytt
under hösten 2021, det andra boendet är
försenat och kommer inte stå klart under
året.
De medel som inte används för boende 1
kommer då behöva flyttas till 2022.

Tillagningskök inventarier

Inventarier Vård och Omsorg
Medel är använda för bland annat utbyte av
sängar och andra hjälpmedel, cykelförråd
till hemtjänsten, och uppdatering av larm.
En stor del har också använts till möbler
och inventarier till dagliga verksamheten på

Tertialrapport 2021

Tillhör numera tekniska förvaltningen
Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö
Till stor del har detta använts för anläggning av "Hjärtats plats" på Varagården. En
upprustning och anläggning av ny parkliknande miljö i anslutning till boendets uteplats.
Projektet är inte färdigställt och medlen
kommer under året att användas fullt ut.
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Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

Investering KOF övergrip.

750

26

750

0

433

Kulturskolans lokaler

150

0

150

0

438

Multianläggningar i hela Bjuvs
kommun

1 500

187

1 500

0

436

Trygg fritid i Ekeby

1 200

0

1 200

0

437

Utreda förutsättningar för ny
sporthall i Bjuv

250

0

250

0

439

Utredning fritidsgård i Billesholm

250

0

250

0

4 100

213

4 100

0

Nr

Investeringsprojekt

430

SUMMA

Investering KOF övergrip.

Trygg fritid i Ekeby

Planering och prioritering utifrån de behov
som finns för kultur- och fritidsutbudet. Investeringsprojektet slutredovisas i årsbokslutet.

Förhållande för genomförande studeras
närmare.

Kulturskolans lokaler
Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Utreda förutsättningar för ny sporthall i
Bjuv
Förhållandena för genomförande studeras
närmare.
Utredning fritidsgård i Billesholm
Projektet är påbörjat och pågår enligt plan.

Tertialrapport 2021

10

Tekniska nämnden
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

1 500

0

1 500

0

200

0

200

0

Billesholms station - reinvestering
genomfartsväg, Storgatan

2 500

0

2 500

0

228

Brandposter - Reinvesteringar enl
avtal med NSVA

517

0

517

0

229

Byte av kabelskåp

500

121

652

-152

122

Ekeby skola

5 000

124

1 000

4 000

156

Förnyelse av gamla lekplatser

2 200

0

2 200

0

167

Förnyelse gatubelysning trästolpar
och föråldrade Stålstolpar

2 500

0

2 600

-100

166

GC-väg Billesholm - Ekeby

50

0

50

0

168

Gunnarstorp 1:267

700

0

700

0

175

Gunnarstorpsvägen Hastighetsdämpande åtgärder

380

0

380

0

186

Industrigatan - Ringgatan, Bjuv

500

0

0

500

216

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016

2 500

8

1 727

773

170

IT-infrastruktur i kommunens fastigheter

1 500

0

1 500

0

123

Jens Bille skolan entrén vid badet

2 000

22

2 000

0

171

Ny busshållplats på Norra storgatan

500

0

500

0

121

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd.

15 000

32

21 000

-6 000

193

Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy

9 500

0

9 500

0

173

Staket över stödmur Norra Storgatan 54

50

0

50

0

149

Storgatan Bjuv - upprustning

1 000

0

1 000

0

155

Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav

1 000

0

1 000

0

Nr

Investeringsprojekt

160

Belysning g/c-vägar

144

Belysning GC-tunnlar

140

Tertialrapport 2021
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Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvägen

150

0

150

0

152

Utbyggnad av ladd infrastruktur för
fossilfria fordon i kommunen

200

0

200

0

167

Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen

100

0

100

0

204

Verkstadsgatan 1, Samlokalisering
och samordningsvinst

1 500

65

1 500

0

185

Årlig investering - Maskiner lokalvård

140

0

140

0

200

Årlig Investering energieffektivisering

5 000

162

5 000

0

158

Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan)

15 000

2 083

15 000

0

198

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park

1 700

367

1 700

0

194

Årlig investering Trafiksäkerhetsåtgärder

1 500

47

1 500

0

154

Årlig investering utemiljö Fastighet

3 500

44

3 500

0

231

Årliga investeringar i den offentliga
miljön (gata/park)

800

0

800

0

79 187

3 075

80 166

-979

Nr

Investeringsprojekt

187

SUMMA

Ekeby skola
Försening i projektet samt behov av att ta
fram en ny detaljplan

Tertialrapport 2021
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Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har inga investeringsprojekt rapporterade för perioden.
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VA-verksamhet (NSVA)
Investeringar
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och
hur arbetet fortlöper.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol.
= Ej startat
= Pågående enligt plan
= Pågående med avvikelse
= Utvärderat/Slutredovisat
= Ej genomfört/ Slutredovisat
Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt.

Investeringsredovisning (T1)
Status

Budget
2021

Utfall
210430

Prognos

Avvikelse
mot prognos

NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej
taxedrivand

5 400

0

5 400

0

266

Ny investeringar NSVA

3 750

103

3 750

0

266

Reinvesteringar NSVA

27 342

8 598

27 342

0

36 492

8 701

36 492

0

Nr

Investeringsprojekt

265

SUMMA

Tertialrapport 2021

14

Tertialrapport 2021
Bjuvs kommun, KF
Datum: 2021-05-24

Tertialrapport 2021

1

Innehållsförteckning
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET .......................................................... 3
DET HÄR FINNS I RAPPORTEN ............................................................................................. 4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ............................................................................................... 5
DRIFTSREDOVISNING.......................................................................................................... 15
Resultaträkning ...................................................................................................................... 18
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ............................................................................................. 20
Kommunstyrelsen ................................................................................................................... 20
Utskottet för arbete och tillväxt................................................................................................ 24
Barn- och utbildningsnämnden ............................................................................................... 29
Vård- och omsorgsnämnden .................................................................................................. 34
Kultur- och fritidsnämnden ...................................................................................................... 41
Tekniska nämnden ................................................................................................................. 45
Byggnadsnämnden................................................................................................................. 48
VA-verksamhet (NSVA) .......................................................................................................... 52
KOMMUNENS BOLAG........................................................................................................... 54
AB Bjuvsbostäder ................................................................................................................... 54
Bjuvs stadsnät AB .................................................................................................................. 55
RÄKENSKAPER..................................................................................................................... 56

Tertialrapport 2021

2

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
Efter att årets första månader har passerat i
snabb takt är det dags för den första avstämningen av vad som pågår i kommunen. Till att börja med är det glädjande att
vårt kommunala omsorgsbolag äntligen
startar! Redan för två år sedan började vi
diskutera en bolagisering av delar av vårdoch omsorgsverksamheten, för ett år sedan
togs beslut i fullmäktige och nu har bolaget
kommit igång. Det helägda kommunala
Omsorg i Bjuv AB startade i maj och vi ser
fram emot att fortsatt kunna driva vård- och
omsorgsverksamhet av hög kvalitet med
bättre ekonomiska förutsättningar än tidigare.
Det finns även positiva nyheter angående
vårt mål om att bli en attraktiv boendekommun. I april rapporterade nyhetsmedia
om att Bjuv är en av de skånska kommuner
där villapriserna har ökat allra mest. Att
människor vill flytta hit är ett bra betyg för
kommunen och naturligtvis glädjande. Det
betyder också att vi behöver fortsätta att
bygga nya bostäder i snabb takt för att
möta efterfrågan. Under årets första månader har planeringen för och byggandet av
bostäder fortsatt. En rad markanvisningar
har genomförts och ytterligare planeras. På
bland annat Sellebergaområdet,
Protistatomten och Hedvallska går arbetet
framåt i snabb takt. På Ulven 3 håller AB
Bjuvsbostäder för tillfället på med en markanvisning för ca 45 bostäder och vi ser
fram emot utvecklingen inom samtliga projekt.

sen. Överskottet beror bland annat på att
SKR har skrivit upp kommunens skatteprognos med 16,5 miljoner kronor jämfört med
prognosen. Nämnderna gör dock hittills ett
underskott på elva miljoner. Om de lyckas
hämta upp delar av sina underskott går vi
mot ett ännu bättre resultat.
Även intäkterna från försäljningen av
Bjuvsbostäder kommer att vara ett välkommet tillskott i kassan. 50 miljoner kommer att användas för att betala av kommunens lån och tio miljoner går in i den kommunala verksamheten. Den politiska handlingskraft som ledde fram till försäljningen
har därmed bidragit till god ekonomisk hushållning i Bjuvs kommun. Det finns även
planerade markförsäljningar som kommer
att generera intäkter för kommunen. Vi har
därför gott hopp om ett lika bra ekonomiskt
resultat som förra året.
Trevlig läsning!

Mikael Henrysson
Kommunstyrelsens ordförande

Det är dock inte bara bostäder som behövs, utan även verksamheter för kommunens invånare. Planeringen pågår just nu
för fullt inför Ekebys nya förskola och förhoppningen är att kunna börja bygga nu till
hösten. Även LSS-verksamheten ska utvecklas och vi håller i nuläget på med hyresavtal för LSS 3 med daglig verksamhet.
Vad gäller den ekonomiska biten så har vi
hittills i år ett överskott på 25 miljoner kronor, vilket är sex miljoner bättre än progno-
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Här hittar du kommunövergripande resultat. Du får en överblick över årets viktigaste händelser
och utvecklingar och du kan ta del av kommunens ekonomiska ställning. Informationen som
presenteras här kompletteras av de mer detaljerade uppgifter du finner i driftsredovisningen,
verksamhetsberättelsen och räkenskaperna.
I förvaltningsberättelsen beskrivs även kommunens långsiktiga vision och arbetet med måloch ekonomistyrning. Kommunens övergripande mål följs upp och verksamheten utvärderas.
För att du snabbt ska få en överblick redovisas målen med både text och en färgad
symbol:
= Målet är inte uppnått.
= Målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning.
= Målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning.
= Målet är uppnått.
Indikatorerna följs enligt en liknande princip upp med tre symboler:
= Uppfyllt till mindre än 80 procent.
= Uppfyllt till mer än 80 procent.
= Uppfyllt till 100 procent.
= Målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt.
DRIFTSREDOVISNING
Här hittar du redovisning och analys av nyckeltal knutna till personalfrågor. Du kan även ta del
av kommunens översiktliga nettokostnader, resultaträkning och större investeringar.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och verksamhet. Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål.
RÄKENSKAPER
Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar också noter och redovisningsprinciper.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Utdrag ur verksamheterna
Covid-19
Mer än ett år efter att smittspridningen tog
fart i Sverige påverkar den pågående coronapandemin fortfarande i hög grad invånarna och verksamheterna i Bjuvs kommun, liksom nationellt och globalt. I januari
startade vaccineringen av boende och
medarbetare på Bjuvs särskilda boenden.
Vård- och omsorgsförvaltningen har löpande samverkat med Region Skåne för att
vaccineringen av riskgrupper och därefter
resterande invånare ska kunna utföras säkert och effektivt. I och med den pågående
vaccineringen förväntas smittspridningen
nu att minska och förhoppningen är att vi
snart ska kunna återgå till en mer normal
vardag. Pandemins sociala effekter förväntas dock bli stora både på kort och lång
sikt. Mångas fysiska och psykiska hälsa,
samt försörjning, har påverkats negativt
och kommunen behöver framåt arbeta
både förebyggande och stödjande för att
fånga upp de invånare som är i behov av
stödåtgärder.

är att erbjuda medarbetare heltidstjänster
och på detta sätt göra det mer attraktivt att
arbeta inom kommunens vård och omsorg.
Genom att fler av de medarbetare som
redan finns i verksamheterna jobbar heltid
kan vi även möta de stora personalbehov
som finns inom sektorn.

Samverkan för bästa skola
Kommunen deltar i Skolverkets satsning
Samverkan för bästa skola, som syftar till
att stödja skolor med låga kunskapsresultat. Skolorna som deltar i satsningen tar
tillsammans med Skolverket fram metoder,
arbetssätt och verktyg som ska utveckla
och förbättra undervisningen och höja kunskapsnivå och resultat.
Heltid som norm
I februari startade projektet Heltid som
norm inom vård- och omsorgsförvaltningen
och under våren har arbetet påbörjats med
att implementera detta i förvaltningen.
Satsningen syftar till att komma tillrätta med
det ofrivilliga deltidsarbetet. Målsättningen
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Omsorg i Bjuv AB
Förberedelserna inför bolagiseringen av
delar av vård- och omsorgsförvaltningens
verksamheter har under årets första månader pågått för fullt. Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med HR-, kansli
och ekonomiavdelningen arbetat för att få
alla system på plats innan övergången 1
maj.
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Ekonomisk ställning
Övergripande prognos för 2021

Finansverksamheten

Delårsrapporten visar ett ekonomiskt resultat för kommunen på 6,9 miljoner kronor
(mnkr) vilket motsvarar 2,2% av skatter och
generella statsbidrag. För helåret 2021
prognostiseras ett resultat på cirka 25 miljoner (mnkr). Detta motsvarar cirka 2,5 %
av skatter och generella statsbidrag och
innebär en positiv avvikelse mot årets budget på cirka 5,0 mnkr för helåret.

Finansverksamheten prognostiserar ett
resultat enligt budget.

De nämnder och utskott som lämnar en
negativ helårsprognos kommer under året
att upprätta en handlingsplan för återställande av budget i balans.

Väsentliga händelser

Verksamheternas resultat och prognos.
Verksamheterna prognostiserar totalt ett
underskott på - 10,4 mnkr mot budget.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 4,0 mnkr inklusive
tilläggsbudget. Samtliga verksamheter
inom BUN prognostiserar ett underskott på
helåret. De förvaltningsgemensamma posterna prognostiseras visa överskott.
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar
ett underskott på -0,7 mnkr. Underskottet
har uppstått i huvudsak inom särskilt boende och gemensamma kostnader
Utskottet för arbete lämnar en helårsprognos på-1,0 mnkr. Underskottet förväntas i
sin helhet uppstå inom ekonomiskt bistånd.
kultur och fritidsverksamheten lämnar en
positiv helårsprognos med 0,3 mnkr.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar en
helårsprognos i balans.
Tekniska nämnden prognostiserar en negativ helårsprognos med - 4,8 mnkr.

Senaste skatteprognosen visar en positiv
prognos mot budget med 16,3 mnkr.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) prognostiserar ett underskott på - 150 tkr vilket
är i enlighet med budget.
I skrivande stund är fortfarande världen
påverkad av pandemin, både ur ett hälso
och ekonomiskt perspektiv. För Sverige i
allmänhet och för den kommunala sektorn i
synnerhet har den ekonomiska påverkan
blivit mindre än vad som först befarades.
Som helhet gick den kommunala sektorn
med ett sammanlagt överskott på 55 miljarder kronor under 2020, vilket är ett rekordöverskott. Huvudsakligt skäl till detta är
extra statsbidrag som delades ut som kompensation för kostnader inom den kommunala sektorn, kostnader, som sammantaget
inte blev så stora som befarade.
En förbättrad skatteprognos för 2021 och
en positiv korrigeringspost för slutskatten
för 2020 är också det som är huvudorsak
till att Bjuvs kommun kan prognostisera ett
bra helårsresultat för 2021.
Inför framtiden bedöms ekonomin återhämta sig om än långsamt vilket gör att
skatteunderlagsutvecklingen bedöms utvecklas långsamt de kommande åren,
framförallt 2023. En bidragande orsak är att
den svenska arbetslösheten bedöms
stanna kvar på nuvarande höga nivå under
ett antal år framöver.

Byggnadsnämnden lämnar en helårsprognos i balans.
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Kommunens vision och mål
Visionen och hur vi styr mot den

“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar”
Citatet kommer från historien om Alice i
Underlandet, men samma sak gäller för en
kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi
gör formar kommunens framtid. Vår vision
ska fungera som en kompass på den utvecklingsresa kommunen gör och vara till
stöd och hjälp i våra vägval längs resans
gång. Kommunens vision beskriver både
den riktning vi strävar åt och ett sätt att hela
tiden vara.
Arbetet med att förverkliga visionen pågår
hela tiden, i stort och smått, och vi gör det
tillsammans: invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer.

Tertialrapport 2021

Att utveckla en kommun med hjälp av en
vision och mål handlar även om att skapa
en process där det blir tydligt hur olika nivåer i verksamheten omsätter visionen för
Bjuv och kommunens övergripande mål till
egna mål.
Att arbeta med mål är viktigt för att alla ska
kunna se sin del i sammanhanget och hur
varje medarbetare bidrar till att ta steg i
visionens riktning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa en tydlig koppling mellan
visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens mål
och i slutändan även medarbetarens mål.

7

Uppföljning av kommunens mål
Puls i tryggheten
Kommunfullmäktiges
mål

Indikator

Utfall

Målvärde

Befolkningsutveckling

0,33 %

Nöjd-Region-Index –
helhet ska öka

minst 51

Nöjd-Region-Index –
trygghet ska öka

minst 47

Företagsklimat enlig ÖJ
(Insikt) - totalt NKI ska
öka

minst 74

Vi är en del av och
bidrar till ett självklart
regionalt sammanhang

Nöjd-Region-Index –
kommunikationer ska
öka

minst 63

Vi har ett kultur- och
fritidsutbud som utmanar

Nöjd-Region-Index –
fritidsmöjligheter ska
öka

minst 50

Vi har en varierad,
trygg och attraktiv
boendemiljö, med god
service och lokala
entreprenörer

Vi har en varierad, trygg och attraktiv
boendemiljö, med god service och lokala entreprenörer
Kommunen arbetar aktivt vidare för att säkerställa en varierad, trygg och attraktiv
boendemiljö med god service och i samverkan med lokala entreprenörer.
Byggnadsnämnden kommer under året att
ha en trainee med kulturmiljöfrågor som
huvudfokus, vilket innebär att förutsättningarna för att arbeta aktivt med dessa frågor
förstärks avsevärt. Som ett steg i att förbättra boendemiljön i kommunen antog
byggnadsnämnden 2020 en reviderad tillsynsplan och januari i år delades ansvaret
för tillsyn upp på två handläggare. Tillsynsarbetet fortgår under året och det planeras
för en informationskampanj senare i år.
De detaljplaner som byggnadsnämnden
har antagit under årets första fyra månader
innehåller inga bostäder men hittills i år har
14 nya bostäder färdigställts och förvaltningen arbetar med ett flertal planer för
bostadsbyggande. På Hedvallska har
byggnationen av ca 40 hyreslägenheter
påbörjats, med beräknat inflyttningsdatum
våren 2022. Inom Sellebergaprojektet har
ett förslag till markanvisning tagits fram om
att bygga ca 80 bostäder i flerbostadshus
och även på den så kallade Protistatomten
Tertialrapport 2021

planeras en markanvisning för ca 150 nya
bostäder.
Arbetet med att etablera en trygg boendemiljö fortsätter. Kommunens trygghetsvärdar, verksamma sedan hösten 2020, har
hittills fokuserat dels på förebyggande insatser, dels på att öka den upplevda tryggheten genom synlighet i den offentliga miljön. Sedan insatsen inleddes har samverkan startats upp mellan trygghetsvärdarna
och kommunens egna verksamheter, samt
aktörer som nattvandrare och polis. Under
årets första månader har det totala antalet
anmälda brott i kommunen minskat från
459 till 414 jämfört med samma period förra
året. Antalet anmälda skadegörelsebrott
ligger på ungefär samma nivå som under
motsvarande period 2020 medan misshandelsbrotten har ökat något.
För att förbättra förutsättningarna för lokala
entreprenörer deltar Bjuv i en rad sammanhang. Kommunens näringslivsråd har haft
sitt första sammanträde och arbetet pågår
för att stärka samarbetet. Rekryteringen
inför årets Sommarlovsentreprenörer är i
full gång och inom satsningen Upplev Billesholm arbetar man för att bli en naturlig
port för besöksnäringen till Söderåsen.
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Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang
I december kommer Söderåsbanan äntligen att öppnas för persontågstrafik, och
därmed kommer pendlingen till och från
Billesholm att underlättas avsevärt. Förberedelserna är just nu i sitt slutskede och
under hösten kommer ny busshållplats och
pendlarparkering att byggas.
Vi har ett kultur- och fritidsutbud som
utmanar
Covid-19 fortsätter att påverka möjligheterna till kulturevenemang och med anledning
av pandemin har flera evenemang och
sammankomster fått ställas in. Även årets
sommarlovsaktiviteter kommer att påverkas
av pandemin. Kultur- och fritidsförvaltning-

en fortsätter dock sitt arbete med att anpassa verksamhet och mötesplatser efter
rådande förhållanden för att erbjuda kommunens invånare ett så stort utbud som
möjligt.
Årets firande av Billesholm 450 år beslutades av kultur- och fritidsnämnden i april och
kommer att genomföras i flera delar. Filmer
som visar Billesholms historia, nutid och
framtid kommer att produceras och finnas
tillgängliga från kommunens hemsida och
sociala medier. Föreningar kommer under
året kunna söka pengar för att genomföra
coronasäkra aktiviteter med koppling till
Billesholm historia. Aktiviteterna ska vara
öppna för allmänheten. Det kommer även
att produceras en fotobok som ska skildra
Billesholm 2021, med bilder tagna av barn
och unga från området.

Kraft i nyskapande
Kommunfullmäktiges
mål

Vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv

Vi har en verksamhet
med hög kvalitet som
utvecklar, utmanar
och skapar nytt

Indikator

Utfall

Målvärde

Total frisknärvaro i
kommunen

62,2 %

minst 75 %

Total sjukfrånvaro i
kommunen

7,1 %

högst 6 %

Hållbart medarbetarengagemang (HME) –
totalt kommunen

83

minst 85

Gott bemötande vid
kontakt med kommunen
– andel av maxpoäng

minst 88 %

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg – andel av
maxpoäng

minst 70 %

Vi är en attraktiv arbetsgivare och
erbjuder ett hållbart arbetsliv
Inom de olika verksamheterna pågår arbetet för att vara attraktiva arbetsgivare och
erbjuda ett hållbart arbetsliv, ett arbete
som, precis som allt annat, har påverkats
av pandemin. Hittills i år har fokus fortsatt
varit att anpassa oss till smittspridning och
restriktioner och samtidigt i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla en god
arbetsmiljö.
HR-avdelningen har arbetat med att samla
och sprida information till medarbetare och
chefer, för att undvika missuppfattningar
Tertialrapport 2021

och oro. På intranätet har FAQ kontinuerligt
uppdaterats för att informera om läget i
verksamheterna. Pandemin är dock slitsam
för personalen inom ett flertal verksamheter
och kommunen kommer att behöva utveckla rutiner och arbetssätt för att ge stöd
till de medarbetare som har behov.
För att anpassa sig till innevarande års
budgetutrymme har barn- och utbildningsförvaltningen minskat antalet medarbetare.
På byggnadsnämnden har utbildningarna
för kompetensutveckling genomförts digitalt
till följd av pandemin.
9

För att komma tillrätta med det ofrivilliga
deltidsarbetet startade vård- och omsorgsförvaltningen i februari arbetet med Heltid
som norm. Syftet är att erbjuda heltidsarbete till de som önskar vilket är viktigt för
att vara attraktiv både vid nyrekrytering och
för att behålla befintliga medarbetare. Under våren har arbetet för att ställa om organisationen kommit igång. En projektledare,
tillsammans med en utsedd arbetsgrupp,
arbetar nu med att ta fram material och
underlag för omställningen. För att öka delaktigheten för medarbetarna hålls workshops ute i de olika enheterna.
Genom deltagande i Vård och omsorgscollege arbetar vård- och omsorgsnämnden
även, tillsammans med andra aktörer, för
kompetensfrågor. Under 2021 har förvaltningen särskilt fokuserat på hur man i verksamheterna tar hand om studerande under
praktiktiden. Genom att samordna praktikerna centralt och följa upp hur de studerande upplevde sin praktik har förvaltningen arbetat för att utveckla konceptet
ytterligare.
Vi har en verksamhet med hög kvalitet
som utvecklar, utmanar och skapar
nytt
Arbete och tillväxt genomförde i april sin
årliga lokala brukarundersökning och fick
ett resultat på 4,3 (skala 1-5) vilket visar på
hög nöjdhetsgrad hos de invånare som är i
kontakt med verksamheten. Av de som
studerar vid kommunens vuxenutbildning är
97 procent nöjda med undervisningen. Antalet personer i kommunen som återkommer till försörjningsstöd är dock fortsatt
högt. Detta kan delvis förklaras med att
många som fick arbete under högkonjunkturen inte hade tillräckligt starkt fäste på
arbetsmarknaden när konjunkturen försvagades. Personer som tidigare fått försörj-
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ningsstöd har därför återkommit. Flera som
har studerat, och efter avslutade studier
inte fått arbete, har också återkommit till
försörjningsstöd. Även Försäkringskassans
allt hårdare bedömning av sjukskrivnas rätt
till ersättning har lett till att fler måste söka
försörjningsstöd som inkomstkälla.
För att mäta invånarnas upplevelser av
förskola och skola är barn- och utbildningsnämnden beroende av att vårdnadshavare
svarar på de kvalitetsgranskningar som
genomförs. Svarsfrekvensen är idag på en
låg nivå och förvaltningen ska till nästa
mätning sätta in insatser för att öka andelen svarande. Förvaltningen arbetar dock
aktivt med att förbättra undervisningen och
att höja resultaten och deltar i Skolverkets
treåriga satsning Samverkan för bästa
skola. Satsningen är ett stöd till skolor och
förskolor med låga kunskapsresultat och
svåra förutsättningar att förbättra elevernas
resultat på egen hand. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar också aktivt för
att det ska vara en högre andel behöriga
lärare inom kommunens skolor och för
ökad närvaro bland eleverna.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår
arbetet med att övergå till verksamhetssystemet Lifecare. Systemet ger nya möjligheter att arbeta digitalt och kommer att förenkla bland annat rapportering och samordning. Dagverksamheten 24:an har i år
flyttat till nya lokaler där brukarna kommer
att driva second hand-affären Spargrisen.
Konceptet är framtaget tillsammans med
deltagarna och bygger på brukarnas delaktighet och självbestämmande.
Byggnadsnämnden arbetar kontinuerligt för
att utveckla kompetens, kommunikation
och samverkan vilket gör att förvaltningen
med god marginal når målen vad gäller
handläggningstider för bygglov, bygganmälningar förhandsbesked m.m.
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Jämlikhet i olikhet
Kommunfullmäktiges
mål

Vi har jämlika förutsättningar för alla
oavsett vem du är

Indikator

Utfall

Målvärde

Skillnaden mellan andelen medarbetare med
utländsk bakgrund och
andelen kommuninvånare med utländsk
bakgrund (18–65 år)

14,8 procentenheter

högst 11 procentenheter

Andelen medarbetare
som upplever att alla på
arbetsplatsen behandlas lika, oavsett t.ex.
kön, könsöverskridande
identitet, ålder, etnicitet,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

84 %

minst 80 %

Vi har jämlika förutsättningar för alla
oavsett vem du är
HR-avdelningen har under de senaste åren
arbetat med frågan om jämlika möjligheter i
arbetslivet och påbörjade under våren 2020
projektet "inkluderande ledarskap". Satsningen syftar till att möta de utmaningar vi
har vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Syftet är att skapa en inkluderande organisation som tar tillvara på människors olikheter och styrkor. På grund av

covid-19 pausades projektet under 2020
och det är i nuläget fortfarande pausat.
Sommarlovsaktiviteter är viktiga för att barn
och unga ska få en meningsfull fritid. Flera
av verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen kommer 2021 att erbjuda aktiviteter för kommunens unga invånare.
Regeringen har meddelat att den i år kommer att återinföra stödet för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter, vilket innebär att
kommunen förhoppningsvis kan erbjuda ett
utökat utbud av aktiviteter.

Nästa generation i fokus
Kommunfullmäktiges
mål

Vi har en miljömässigt
hållbar verksamhet
och det är enkelt för
våra invånare att leva
miljövänligt

Vi har ett samhälle där
invånare mår bra och
kan påverka sitt liv
och sin framtid
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Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd-Medborgar-Index
– miljöarbete ska öka

minst 54

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
gränser ska minska (ton
CO2-ekv/inv)

högst 4 ekv/ inv

Andelen miljöbilar i
kommunorganisationen

minst 35 %

Ohälsotal – antalet
dagar ska minska

högst 30 st

Andel elever som får
behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ska
öka

minst 85 %

Långtidsarbetslöshet
(25–64 år)

högst 4,5 %
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Vi har en miljömässigt hållbar verksamhet och det är enkelt för våra invånare att leva miljövänligt
Förutsättningarna för att arbeta strategiskt
med miljöfrågor och hållbarhet har under
en tid varit svaga vilket till stor del beror på
att tidigare miljöstrateg lämnat sin anställning utan efterträdare. Kommunens verksamheter har i viss mån bedrivit satsningar
på sina håll, men det har funnits behov av
central styrning och planering.
Enligt den miljöpolicy som antogs i september 2020 ska kommunen vara en föregångare i miljö- och klimatarbetet. Miljöarbetet ska enligt policyn ske systematiskt
med målet att ständigt förbättra kommunens arbete. Under de närmsta åren behöver detta miljöarbete införlivas och systematiseras i alla kommunens verksamheter.

på sikt och ge stöd till de invånare som
behöver det.
På arbete och tillväxt bedrivs en stor del av
verksamheten, så som vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser, till största delen
fortfarande på distans. Andelen som fullföljer kurser inom vuxenutbildningen med
godkänt resultat är 86 procent vilket inte
når upp till det högt ställda målet på 95
procent, men fortfarande är ett gott resultat.
Av de som är inskrivna på Arbetsmarknadsenheten har 45 procent gått vidare till
arbete eller studier, vilket i och med svårigheterna under pågående pandemi är ett bra
resultat.

Vi har ett samhälle där invånare mår
bra och kan påverka sitt liv och sin
framtid

På barn- och utbildningsförvaltningen har
det resursteam som ska stödja barn och
unga i behov av sociala insatser arbetat
med att ge stöd till familjer med omfattande
utmaningar. Förvaltningen har också påbörjat flera utvecklingsprojekt som ska leda
till att fler kommuninvånare kan ta del av
tidiga och förebyggande socialtjänstinsatser.

Kommuninvånarnas mående och försörjningsmöjligheter är starkt påverkade av
pandemin och de åtgärder vi har tagit för
att motverka smittspridningen. Kommunen
står inför stora utmaningar när det kommer
till att mildra pandemins negativa effekter

På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
man LSS och Socialpsykiatri arbetar med
att ta fram en mall för ny genomförandeplan som ska leda till att varje brukare får
mer inflytande över sina aktiviteter och blir
bemött utifrån sina unika förutsättningar.

Tertialrapport 2021

12

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett sammanfattande begrepp som innebär att Bjuvs
kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet och i verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer.
Med målet nästa generation i fokus från
Vision 2030, att kommunen ska ha en stabil
ekonomi att lämna över till nästa generation, menas att vi tittar på de långsiktiga
effekterna av våra beslut och säkerställer
att Bjuvs kommun även i framtiden ska ha
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.

Mål och indikatorer för god ekonomisk
hushållning delas upp på:
·Kommunens finansiella mål och indikatorer
Kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad.
·Verksamhetsmål och indikatorer
Budgetföljsamhet, åtgärdsplan vid behov,
ekonomisk rapportering samt plan för intern
kontroll

Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges
mål

Indikator

Utfall

Målvärde

Kommunens ekonomiska resultatet ska
uppgå till minst 2,3 %
av skatter och generella
statsbidrag

2,2 %

minst 2,3 %

Kommunens soliditet
ska förbättras

13,8 %

minst 10 %

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
ska självfinansieras
över tid
Vi har en stabil ekonomi att lämna över
till nästa generation

100 %

God budgetföljsamhet i
samtliga nämnder och
styrelser

37,5 %

100 %

Nämnden får minst 6
rapporter om det verksamhetsmässiga och
ekonomiska läget,
2/period.

100 %

100 %

Sjuklönernas andel av
lönekostnaderna ska
vara lägre än 2 %

1,5 %

högst 2 %

Kommunkoncernens
soliditet ska stärkas

minst 25 %

Kommentar: Indikatorn för resultatmålet samt nämndernas budgetföljsamhet avser prognos för helåret
2021. Övriga indikatorer avser utfallet per 30 april 2021 i förhållande till målvärdet, förutom antal ekonomiska rapporter som relateras till periodens mål.
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Utvärdering av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen
Kommunens prognostiserade resultat är
tvetydigt. Å ena sidan prognostiserar flertalet av verksamheterna ett negativt helårsutfall samtidigt som kommunen som helhet
visar en positiv helårsprognos. Den positiva
helheten är möjlig tack vare en förbättrad
skatteprognos jämfört med den som ligger
till grund för budget. De negativa avvikelserna i nämndernas verksamhet är inte
särskilt stora men eftersom de är negativa
blir målutfallet negativt.
Totalt sett visar den ekonomiska uppföljningen att Bjuvs kommuns driftekonomisk
är i balans för närvarande. Skulle alltför
stora investeringsplaner realiseras i framtiden riskeras både kommunens soliditet och
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framtida balans i driftekonomin att urholkas.
Måluppföljningen visar övervägande bra
utfall. Beträffande soliditetsutfallet beror
detta på att målvärdet för kommunens soliditet har sänkts påtagligt fån tidigare. Därav
den tydliga förbättringen. Kommunkoncernens soliditet tas fram i samband med att
koncernkonsolidering genomförs i samband
med års och delårsbokslut, men mot bakgrund av AB Bjuvsbostäders starka soliditet
från årsbokslutet är det sannolikt att målvärdet för koncernsoliditeten uppfylls även
nu. Målvärdet för investeringsuppföljningen
behöver utvecklas för att kunna vara uppföljningsbart.
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DRIFTSREDOVISNING
Nettokostnader nämnder och finansförvaltning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-957

-2 471

-3 034

-726

-1 012

-3 034

0

Kommunstyrelsen

-38 227

-110
937

-114
591

-37 395

-37 997

-115 591

-1 000

varav utskottet för arbete
och tillväxt

-16 767

-48 780

-50 941

-15 444

-16 776

-51 941

-1 000

Tekniska nämnden

-11 971

-25 756

-27 215

-13 679

-9 073

-31 993

-4 778

-170
034

-495
535

-504
513

-171
678

-169 515

-508 513

-4 000

Vård- och omsorgsnämnden

-78 675

-232
081

-230
483

-71 168

-76 843

-231 229

-746

Kultur- och fritidsnämnden

-10 407

-33 441

-35 634

-10 643

-11 688

-35 604

30

-1 347

-4 077

-5 234

-1 828

-1 745

-5 234

0

-311
618

-904
298

-920
704

-307
116

-307 873

-931 198

-10 494

Vatten och avlopp (VA)

910

4 769

-151

-1 815

-50

-151

0

S:A STYRELSER OCH
NÄMNDER

-310
708

-899
529

-920
855

-308
931

-307 924

-931 349

-10 494

-6 189

-11 556

-9 506

-2 942

-3 169

-9 506

0

3 626

10 846

11 872

3 942

3 957

11 872

0

2 998

1 996

-8 532

184

-3 394

-8 532

0

-311
225

-898
243

-927
021

-307
794

-310 530

-937 515

-10 494

302 352

923 112

949 505

316 176

316 502

965 808

16 303

13

2 817

2 680

0

893

2 680

0

-1 147

-3 804

-5 500

-1 513

-1 921

-5 500

0

S:a Skatter och finansnetto

301 218

922 125

946 685

6 869

4 944

25 173

-921 512

RESULTAT

-10 007

23 884

19 664

6 916

5 628

25 023

5 359

910

4 769

-150

-47

684

-150

0

tkr
Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnd
S:a skattefinansierad
verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommungemensamt
Pensionskostnader
Intern ränta
Ej beslutade löneökningar
Övrigt
SUMMA VERKSAMHETER
Finansiering
Skatter och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

varav avgiftsfinansierad
verksamhet
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Personalredovisning
Rekrytering och kompetensförsörjning
För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar
vi aktivt, professionellt och kompetent med
medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, rekrytera, motivera, ut-

veckla och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i att locka
medarbetare och då främst det promotiva
hälsoarbetet

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars
2021 och jämförs med samma period 2020 och 2019.
Rekrytering och kompetensförsörjning
Mått

Utfall 190331

Utfall 200331

Utfall 210331

1 245

1 241

1 247

Antal heltidsanställda

824

817

833

Antal deltidsanställda

422

425

415

Antal anställda

Tabellen visar hur antalet anställda inom kommunen har förändrats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utgångspunkten i hälso- och arbetsmiljöarbetet i Bjuvs kommun är att arbeta för ett
långsiktigt och hållbart arbetsliv med hälsa i
fokus och att främja en sund livsstil. Målet
är att förena en väl fungerande verksamhet

med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet kan vara av hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande
karaktär. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är prioriterat.

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars
2021 och jämförs med samma period 2020 och 2019.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Mått
Frisknärvaro

Utfall 190331

Utfall 200331

Utfall 210331

71,3 %

70,5 %

62,2 %

Tabellen visar hur stor del av de anställda som har haft fem eller färre sjukdagar.

Rehabilitering
I Bjuvs kommun ska vi ha sunda och hälsosamma arbetsplatser. Rehabiliteringsarbetet är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Rehabiliterings- och anpassningsarbetet i
kommunen ska kännetecknas av tidiga
insatser och ett aktivt arbete i hela processen. En framgångsfaktor i rehabiliteringsarbetet är att arbetsgivaren arbetar tillsam-

mans med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård, arbetsförmedling och andra
aktörer. Medarbetarens egen medverkan är
avgörande för att nå framgång i rehabiliteringsarbetet. Andra avgörande faktorer för
en lyckad rehabiliteringsprocess är att den
genomförs i tidigt skede och på ett strukturerat sätt.

*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari - 31 mars
2021 och jämförs med samma period 2020 och 2019.
Rehabilitering
Mått

Utfall 190331

Utfall 200331

Utfall 210331

Sjukfrånvaro total

7%

7,8 %

7,1 %

Sjukfrånvaro kort

61,3 %

69,9 %

76,6 %

Sjukfrånvaro lång

38,5 %

30,1 %

23,4 %
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Mått

Utfall 190331

Utfall 200331

Utfall 210331

7,7 %

8,5 %

7,8 %

4%

4,9 %

4,3 %

Sjukfrånvaro total 29 år
eller yngre

4,4 %

5,1 %

5,7 %

Sjukfrånvaro total 30-49

6,7 %

8%

6,9 %

Sjukfrånvaro total 50 år
eller äldre

8,2 %

8,4 %

7,8 %

Sjukfrånvaro total kvinnor
Sjukfrånvaro total män

Tabellen visar andelen sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid. Korttidssjukfrånvaro innefattar dag 1-59 i
sjukperioden och långtidssjukfrånvaro innefattar sjukfrånvaro från dag 60 och framåt. Tabellen visar dels den totala
sjukfrånvaron, dels hur stor andel av sjukfrånvaron som är kort- respektive långtidsfrånvaro. Den redovisar också
hur stor sjukfrånvaron är hos kvinnor respektive män samt hur frånvaron ser ut i de olika åldersgrupperna.

Analys av HR nyckeltal och statistik
En av de största utmaningarna i offentlig
verksamhet är kompetensförsörjningen. För
att kunna locka medarbetare och talanger
behöver kommunen arbeta professionellt
med hela medarbetarens livscykel. Detta
gör Bjuvs kommun bland annat genom
kompetensbaserad rekrytering, tydlig och
professionell medarbetardialog, föreläsningar kring hållbart arbetsliv för chefer och
gemensam ledarskapsutbildning för alla
chefer i kommunen. Kommunen har även
hälsocoachning för medarbetare genom
Bjuvsmodellen, utbildningar i systematiskt
arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud, samt genomför en årlig medarbetarundersökning. Med målsättningen att
skapa ett hållbart arbetsliv i kommunen
arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt, för att uppnå känsla av sammanhang (KASAM) för alla kommunens medarbetare och chefer.

medarbetare på intranätet. Vi träffar även
de fackliga organisationerna regelbundet
för att stämma av och informera om läget i
verksamheten.

Under årets första månader har fokus till
stor del legat på covid-19. HR-avdelningen
har arbetat vidare med att utveckla de
övergripande rutinerna för riskbedömning
av arbetsmiljön med hänsyn till pandemin.
Vi har arbetat för att samla och sprida relevant och riktig information i hela verksamheten och har ständigt pågående dialoger
med chefer och medarbetare. För att se till
att alla kan ta del av den senaste informationen uppdaterar vi kontinuerligt FAQ för

Sjuktalen i kommunen ligger, trots rådande
omständigheter med Covid-19, relativt stabilt och är lägre än samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron är något
högre än 2019. Av förklarliga skäl är det
korttidssjukfrånvaron som är fortsatt högst
medan andelen långtidssjukfrånvaro har
minskat både jämfört med 2020 och 2019
under samma period. Vård och omsorgsförvaltningen är fortsatt den förvaltning som
har högst sjukfrånvaro.
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Under våren har löneöversynsförhandlingar
genomförts med målsättning att de nya
lönerna skulle vara klara till utbetalningen i
april. Detta uppnåddes och ny lön har betalats ut enligt tidplan, förutom med lärarorganisationerna eftersom deras centrala
avtal blev klart först under april.
Verksamheterna har under våren arbetat
med uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet enligt den nya modell
som utvecklades förra året. Modellen ska
bidra till större delaktighet för medarbetaren
samt bättre kvalitet på uppföljningen, som
är digitaliserad. Uppföljningen enligt den
nya processen kommer att sammanställas
för kommunen innan sommaren.

17

Resultaträkning
Resultaträkning, sammanställd redovisning
tkr

Utfall
200430

Utfall
210430

Budget
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

61 165

69 579

190 146

201 511

11 365

-359 429

-361 004

-1
068 066

-1
090 620

-22 554

-12 962

-16 369

-49 101

-48 406

695

-311 226

-307 794

-927 021

-937 515

-10 494

207 937

207 517

619 502

635 805

16 303

94 415

108 659

330 003

330 003

0

13

46

2 680

2 680

0

-1 147

-1 512

-5 500

-5 500

0

-10 007

6 916

19 664

25 023

5 359

25 023

5 359

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraord. poster
Extraordinära poster

0

ÅRETS RESULTAT

-10 007

0
6 916

19 664

Förklaringar till resultaträkning
Resultaträkningen för tertialet visar på ett
positivt resultat på cirka 6,9 mnkr och motsvarar 2,2% skatter och generella statsbidrag. Huvudorsak till ett bättre ekonomiskt
resultat än jämfört med till exempel föregående års tertialbokslut är en tydlig förbättring av skatteintäkter medan verksamhetens nettokostnader är stabila.
Prognosavvikelsen för årets resultat är 5,3
mnkr bättre än budget och prognostiseras

till cirka 25,0 mnkr vilket motsvarar 2,6% av
skatter och generella statsbidrag, vilket om
det står sig är bättre än målvärdet.
Huvudorsak till att helårsresultatet kan prognostiseras bättre än budget är att skatteintäkter i kraft av ett tydligt förbättrat skatteunderlag har förbättrats. I verksamheterna
prognostiseras som helhet ett underskott,
störs inom barn- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden.

Markaffärer
Aktivitet
Markförvärv
Markförsäljning
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Budget

Utfall

2 000
-6 000
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Kommunens investeringar
Tabell: De 5 största investeringarna 2021
Budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse

NSVA-Övergripande

31 092

31 092

0

811

Stadsutv Selleberga

25 000

5 000

20 000

121

Ekeby skola ny skolbyggn

15 000

21 000

- 6 000

158

Fastighetsinvesteringar

15 000

15 000

0

193

Asfalt enligt rosy

9 500

9 500

0

95 592

81 592

14 000

Ans

Projekt

266

Summa
Tabell: Investeringsvolym
2017

2018

2019

2020

Budget
2021

Prognos
2021

Nettoinvesteringar (mnkr)

140,8

203,9

105,2

153,4

183,4

152,9

Andel av nettokostnader

17,6

24,9

12,3

17,1

19,8

15,7

Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser
Sammanfattningsvis visar prognostiserad
investeringsvolym att den del som bedöms
genomföras av planerade investeringar är
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låg, särskilt om tillkommande tilläggsbudget
beaktas.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Ansvarsområde
Leda och samordna

Stödjande funktioner

Kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens verksamhet och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet, inklusive kommunala bolag och kommunalförbund.

Ekonomi-, HR-, planerings- och kansliavdelning samt avdelningen för kommunikation och service. Kommundirektörens stab
innefattar trygghetssamordnare och näringslivssamordnare. Utöver dessa verksamheter samverkar Bjuvs kommun tillsammans med kringliggande kommuner
inom IT, gemensam upphandling samt
överförmyndarverksamhet.

Operativa verksamheter
Kommunstyrelsens utskott för arbete och
tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, integration och socialtjänst. Utskottet redovisas separat.

Viktiga händelser under året
Covid-19
Även de första månaderna av 2021 har
präglats av covid-19 och det fortsatta arbetet med att motverka smittspridning, säkerställa medarbetarnas trygghet och samtidigt upprätthålla kvaliteten i kommunens
verksamheter. Många möten genomförs
fortsatt digitalt och på distans och det finns
därmed ett behov av ett effektivt och säkert
system för digitala sammanträden. Kansliavdelningen har arbetat vidare med frågan
och undersöker för tillfället möjligheten att
använda digitala signaturer för beslutsfattande.
Näringslivsrådet på plats
Med syfte att utveckla samarbetet mellan
kommunen och det lokala näringslivet bildades under 2020 ett näringslivsråd, som
består av representanter från kommunen
och från näringslivet. Under våren har för-
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valtningen tagit fram en policy för rådet
som slår fast hur samarbetet ska gå till och
rådet har haft sitt första möte. Samarbetet
ska bland annat stödja utvecklingen av
Food Valley of Bjuv och en cirkulär livsmedelsproduktion på Foodhills, samt småföretagsamhet och entreprenörskap med hållbarhetsinriktning.
Omsorg i Bjuv AB
I början av förra året tog kommunfullmäktige beslut om att bolagisera delar av vårdoch omsorgsförvaltningens verksamheter
med start våren 2021. Förvaltningen har
under våren förberett inför starten av Omsorg i Bjuv AB och både HR-, kansli- och
ekonomiavdelningen har arbetat intensivt
för att få alla strukturer och system på
plats.
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Vi skapar förutsättningar för
en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal
bostäder i kommunen.
Puls i
tryggheten
Vi skapar förutsättningar för
ett positivt företagsklimat
med fokus på hållbarhet.

Kraft i
nyskapande

Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd-Region-Index –
trygghet ska öka

minst 47

Befolkningsutveckling

0,33 %

Antal färdigställda bostäder.

minst 90 st

Företagsklimat enlig ÖJ
(Insikt) - totalt NKI ska
öka

minst 74

Företagsklimat enligt
Svenskt Näringsliv - vår
placering ska förbättras

högst 150
st

Vi skapar förutsättningar för
att kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) –
totalt kommunen

83

minst 85

Jämlikhet
i olikhet

Vi skapar möjligheter för att
alla ska mötas av jämlika
förutsättningar.

Andelen medarbetare
som upplever att alla på
arbetsplatsen behandlas
lika, oavsett t.ex. kön,
könsöverskridande
identitet, ålder, etnicitet,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning, religion
eller annan trosuppfattning.

84 %

minst 80 %

Nästa
generation i fokus

Vi skapar förutsättningar för
hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare att leva miljövänligt.

Vi skapar förutsättningar för en trygg
och hållbar boendemiljö med ett ökande
antal bostäder i kommunen.
Kommunens byggplaner rullar vidare. Under våren har beslut tagits om planuppdrag
för den så kallade Protistatomten, där planen är att genomföra en markanvisning för
ca 150 nya bostäder. Tillsammans med
3Hus har det även tagits fram ett förslag till
markanvisning om ca 80 bostäder i flerbostadshus inom Sellebergaprojektet. Slutligen har de första spadtagen tagits inom
sista delen av projektet Bjuv 3:3, och byggnationen av ca 40 hyreslägenheter på Hedvallska har därmed inletts. Lägenheterna
beräknas vara inflyttningsklara våren 2022.
Vad gäller trygghet så fortsätter förvalt
Tertialrapport 2021

Nöjd-Medborgar-Index –
miljöarbete ska öka

minst 54

Miljörankning - vår placering ska förbättras

högst 122
st

ningens arbete med att etablera en trygg
och hållbar boendemiljö. Kommunens
trygghetsvärdar, som har varit verksamma
sedan hösten 2020, har hittills fokuserat
både på förebyggande insatser och på att
öka den upplevda tryggheten, genom synlighet i den offentliga miljön. Sedan insatsen inleddes har samverkan startats upp
mellan trygghetsvärdarna och kommunens
egna verksamheter, samt aktörer som nattvandrare och polis.
Under årets första månader har det totala
antalet anmälda brott i kommunen minskat
från 459 till 414 jämfört med samma period
förra året. Antalet anmälda skadegörelsebrott ligger på ungefär samma nivå som
under motsvarande period 2020 medan
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misshandelsbrotten har ökat något. Kommunens insatser för att en trygg miljö behöver fortsätta och även kontinuerligt utvärderas och utvecklas.
Vi skapar förutsättningar för ett positivt
företagsklimat med fokus på hållbarhet.
Genom näringslivssamordnaren deltar Bjuv
i en rad sammanhang som främjar företagsklimatet. Kommunen har genomfört sitt
första näringslivsråd och full aktivitet råder
för att främja en positiv dialog och för att
stärka näringslivsklimatet.
Som ett led i samverkan mellan skola och
näringsliv kommer Sommarlovsentreprenörer att genomföras även i år. Rekryteringen
av årets deltagare är nu i full gång.
Inom satsningen Upplev Billesholm pågår
ett fokuserat arbete för att bli en av de naturliga portarna för besöksnäringen till Söderåsen och flera nya aktörer har anslutit.
Bjuv ingår även i ett samarbete med
Åstorp, Klippan och Svalöv, samt Söderåsens nationalpark och flera lokala föreningar. Projektet, som går under namnet Destination Söderåsen, syftar till att utveckla
Söderåsen som attraktiv och hållbar turistattraktion. Samverkan inom satsningen
fortsätter att utvecklas och det planeras i
nuläget för ett tvåårigt fortsatt projektarbete.
Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt med att förbättra stödet till anställda. Under årets första månader har
arbetet, precis som under 2020, till stor del
fokuserats på att hantera pandemin. HRavdelningen har arbetat med att samla och
sprida information till chefer, fackliga organisationer och medarbetare för att undvika
missuppfattningar och oro i verksamheten.
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För att öka medarbetarnas delaktighet i det
systematiska arbetsmiljöarbetet har HRavdelningen, tillsammans med representanter från fackförbunden, utvecklat frågeställningarna och arbetssättet för den årliga
uppföljningen. Uppföljningen enligt den nya
processen har pågått i verksamheterna
under våren och kommer att sammanställas för kommunen innan sommaren.
Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar.
Under våren 2020 inleddes projektet Inkluderande ledarskap. Satsningen syftar till att
skapa möjligheter för att möta de utmaningar Bjuvs kommun har vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Målsättningen är att skapa en inkluderande och
mångfacetterad organisation som tar vara
på människors olikheter och styrkor. Projektet har varit och är fortfarande pausat på
grund av covid-19.
Vi skapar förutsättningar för hållbara
kommunala verksamheter och för våra
invånare att leva miljövänligt.
Förutsättningarna för att arbeta strategiskt
med miljöfrågor och hållbarhet har under
en tid varit svaga. Under förra året togs ett
steg i rätt riktning i och med den miljöpolicy
som Kommunfullmäktige antog. Enligt policyn ska miljö- och klimathänsyn vara en
självklar del i kommunens alla beslut: för
kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala bolag. Det ska också
vara enkelt för kommunens invånare att
leva miljövänligt.
En förutsättning för att kommunen ska
kunna arbeta effektivt och ändamålsenligt
med miljö- och klimatfrågor är att det finns
personal med ansvar för frågorna. På planeringsavdelningen arbetar man just nu för
att kunna projektanställa en medarbetare
som kan implementera miljöpolicys och
leda arbetet med ISO-certifiering.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-954

-2 958

-3 452

-1 092

-1 151

-3 452

0

-17 436

-50 018

-50 942

-17 806

-16 984

-50 942

0

-3 081

-9 179

-9 256

-3 053

-3 086

-9 256

0

-21 471

-62 156

-63 650

-21 951

-21 221

-63 650

0

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

1 260

2 766

5 120

358

1 707

5 120

0

322

1 132

560

202

187

560

0

1 583

3 898

5 680

560

1 894

5 680

0

Personalkostnader

-10 342

-27 896

-31 541

-10 666

-10 516

-31 541

0

Övriga externa kostnader

-11 132

-32 893

-33 193

-10 105

-11 067

-33 193

0

Övriga interna kostnader

-990

-3 388

-2 507

-1 035

-836

-2 507

0

Avskrivningar

-450

-1 461

-1 624

-550

-541

-1 624

0

Internränta

-140

-415

-465

-156

-155

-465

0

Summa kostnader

-23 054

-66 054

-69 330

-22 510

-23 115

-69 330

0

RESULTAT

-21 471

-62 156

-63 650

-21 951

-21 221

-63 650

0

tkr
Kommunstyrelsen och
arbetsutskott
Kommunledningen
Räddningstjänst
NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

Uppföljning ekonomiskt utfall
Till och med april så ligger kommunstyrelsen och arbetsutskottet med budget i balans.
Angående kommunledningens centrala
administration så ligger den också i balans
men endast för att outnyttjade budgets just
nu täcker IT4K underskottet. Tex innovationsfondens budget som ännu inte börjat
användas. Det finns en tydlig risk för ett
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underskott här på 2 mnkr när året är slut
eftersom budgeten för IT4K är för liten!
Övriga avdelningar ligger sammantaget
med budget i balans om man räknar med
kommande fakturering till Omsorg i Bjuv
AB, ansökan om Covid-19 bidrag samt att
kostnaderna för Gode Män framförallt tas i
början av året.
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Utskottet för arbete och tillväxt
Ansvarsområde
Vuxenutbildning
Ansvar för vuxenutbildningen, grundläggande-, gymnasial- och SFI-utbildning.
Rektor har även ansvar för Särskild undervisning för vuxna.
Arbetsmarknadsinsatser
Ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser som arbetsrehabilitering och motivationsfrämjande insatser av enskilda till i
första hand arbete och studier på uppdrag
av arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Integration
Ansvar för integrationsfrågor med speciellt
ansvar för nyanlända
Socialtjänst
Ansvar för socialtjänst för vuxna innehållande försörjningsstöd, integration, missbruk både utredning och öppenvård, boende samt budget och skuldrådgivning.

Viktiga händelser under året
Pandemin

Lärcentrum

Som allting annat i världen har vår verksamhet alltjämt under årets första fyra månader varit starkt påverkad av den fortfarande pågående pandemin. En stor del av
avdelningens verksamhet så som vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser har till
största del fått bedrivas på distans. Socialtjänstens verksamhet som innebär myndighetsutövning har genomförts med halva
arbetslaget på plats och andra halvan hemifrån i ett växelvis uppgjort schema. Övriga
socialtjänstverksamhet har mestadels skett
på distans.

I augusti 2020 flyttade vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten in i sina nyrenoverade lokaler på Brogårda. Tiden fram
till nu har verksamheterna drivit på distans
och lokalernas potential har ännu inte kunnat utnyttjas fullt ut.
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Rekrytering rektor
Rektorn för vuxenutbildningen har valt att
gå i pension och lämnar sitt uppdrag i juli.
En rekryteringsprocess har inletts och väntas vara klar i slutet av maj.
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Utfall

Målvärde

72 %

minst 90 %

97 %

minst 95 %

Upplevd tillgänglighet
inom våra verksamheter. Skala 1-5.

4,3

minst 4,5

Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället.

Andel personer inskrivna på AME som går
vidare till arbete eller
studier

45 %

minst 45 %

Vi ska främja invånarnas
möjlighet att försörja sig
själva.

Andel av befolkningen
med ekonomiskt bistånd
(avser föregående verksamhetsår)

5,2 %

högst 4 %

Andel studerande som
fullföljt kurs med godkänt betyg.

86 %

minst 95 %

Antalet studerande på
yrkesutbildning har ökat
jämfört med förra mätningen.

112 st

minst 40 st

Andel ej återkommande
försörjningsstödsärenden
Kraft i
nyskapande

Vi ska kontinuerligt förbättra
kvalitén samt öka effektiviteten i vårt arbete.

Nöjda studerande
vid vuxenutbildningen,
Futurum.
Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar att trivas på.
Vi ska ha den tillgänglighet
som krävs för att möta invånarnas förväntningar.

Jämlikhet
i olikhet

Nästa
generation i fokus
Vi ska främja invånarnas
möjligheter att utbilda sig.

Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén
samt öka effektiviteten i vårt arbete.
Antalet personer som återkommer till försörjningsstöd är fortfarande är högt. En
förklaring är att personer som tidigare haft
försörjningsstöd under den högkonjunktur
som varit, fått arbete och när konjunkturen
försvagas har de inte tillräckligt starkt fäste
på arbetsmarknaden. Det finns också individer som studerat och efter avslutade studier inte fått arbete utan sökt sig tillbaka till
försörjningsstöd som inkomstkälla.
Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av personers rätt till ersättning från
olika typer av ersättning från socialförsäkTertialrapport 2021

Nöjda klienter och deltagare. Skala 1-5

HME
Antal e-tjänster inom
avdelningen

ringssystemet har också lett till att personer
måste söka sig tillbaka till försörjningsstöd
som inkomstkälla.
Måttet på nöjdhet är hämtat från avdelningens lokala brukarundersökning som genomförs i april varje år. Utfallet på 4,3
(skala 1-5) är det samma som förra året
och återspeglar en hög nöjdhetsgrad hos
de invånare som är i kontakt med avdelningens verksamhet.
Resultaten på enkäten avseende elevernas
nöjdhet med studierna vid Vuxenutbildningen är fortfarande högt. Målet är därmed
delvis uppnått.
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Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med
goda förutsättningar att trivas på.
Målet är inte uppnått. Utfallet är godkänt
men det finns förbättringsområden.
Vi ska ha den tillgänglighet som krävs
för att möta invånarnas förväntningar.
Målet är delvis uppnått. Avdelningen har
fem stycken väl fungerande och väl använda e-tjänster inom våra verksamhetsområden som riktar sig till kommuninvånaren. Ansökan studier SFI och gymnasiet,
Ansökan feriepraktik, ansökan försörjningsstöd samt ansökan dödsboanmälan.
Måttet är hämtat från avdelningens lokala
brukarundersökning som genomförs i april
varje år. Utfallet på 4,3 (skala 1-5) är något
lägre än förra året. Vi når inte upp till målvärdet 4,5 och behöver göra ytterligare
ansträngningar för att uppnå den tillgänglighet som är önskvärd. Brukarundersökningen utförs inom alla verksamheter utom
vuxenutbildningen.
Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället.
Målet är delvis uppnått. Fler ansträngningar
behöver göras. Arbetsmarknaden har påverkats mycket under pandemin och allra
mest för de som står långt från arbetsmarknaden.
Resultatet för AME avseende deltagare
som gått vidare till arbete och studier är ett
bra resultat med 45 % trots svårigheterna
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under pågående pandemi. En bidragande
orsak till detta är Extratjänster samt de arbetsmarknadssubventioner som finns att
tillgå.
Inflödet från Arbetsförmedlingen har upphört helt, utifrån regeringens direktiv. Därav
minskar antalet inskrivna drastiskt i relation
till föregående år. Vi arbetar enbart med de
som uppbär försörjningsstöd, KAA ungdomar, I Finsam samverkan samt med extratjänster.
Andelen elever som fullföljt med godkänt
betyg har ökat från 82% till 86%, dock når
vi inte upp till målvärdet 95%.
Vi ska främja invånarnas möjlighet att
försörja sig själva.
Målet är delvis uppnått men det finns mer
att göra för att komma närmare målet. Resultatet för AME avseende deltagare som
gått vidare till arbete och studier är ett bra
resultat med 50 %. En bidragande orsak till
detta är Extratjänster samt de subventioner
som finns.
Indikatorerna för andel av befolkningen
med ek. bistånd och långtidsarbetslösheten
finns inte tillgängliga och är därmed inte
aktuella uppgifter.
Vi ska främja invånarnas möjligheter att
utbilda sig.
Måluppfyllelsen når inte ända fram. Resultatet har sjunkit något, men är fortfarande
godkänt.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-53

-318

-352

-98

-117

-352

0

Administration, arbete och
tillväxt

-1 616

-4 014

-5 419

-1 565

-1 807

-5 419

0

Gemensam administration

-1 036

-3 180

-3 402

-1 121

-1 134

-3 402

0

Futurum/komvux

-4 422

-13 009

-13 359

-4 342

-4 454

-13 359

0

Vuxenomsorg

-8 650

-24 615

-25 851

-7 705

-8 619

-26 851

-1 000

Arbetsmarknadsenheten
4Y

-1 026

-3 645

-2 559

-612

-646

-2 559

0

-16 803

-48 780

-50 941

-15 444

-16 776

-51 941

-1 000

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

5 754

16 876

15 875

5 230

5 293

15 875

0

3

3

5 756

16 879

15 875

5 230

5 293

15 875

0

Personalkostnader

-10 360

-29 730

-32 670

-9 739

-10 685

-32 670

0

Övriga externa kostnader

-10 594

-30 985

-29 334

-9 325

-9 780

-30 334

-1 000

Övriga interna kostnader

-1 506

-4 646

-4 480

-1 499

-1 494

-4 480

0

-96

-288

-310

-103

-103

-310

0

-4

-10

-22

-7

-7

-22

0

Summa kostnader

-22 559

-65 658

-66 816

-20 673

-22 069

-67 816

-1 000

RESULTAT

-16 803

-48 780

-50 941

-15 444

-16 776

-51 941

-1 000

tkr
Utskottet för arbete och
tillväxt

NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Intern resultaträkning
Utskottet för arbete och tillväxt visar för
perioden en positiv avvikelse mot budget
på 1,33 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader samt att enheten för Vuxenomsorg har lägre kostnader för institutionsvård och skyddat boende.
Förvaltningsövergripande intäkter visar en
negativ avvikelse mot budget på 63 tkr.
Ersättningsbeloppet för utbildningsplatser
inom Yrkesvux har halverats vilket ger en
negativ avvikelse mot budget på 28 tkr.
Vuxenomsorgen visar lägre intäkter för
Tertialrapport 2021

perioden på 127 tkr då intäktsflödet för
momsåtersökning samt hyresinbetalningar
från andrahandslägenheter inkommer oregelbundet, dvs att intäkterna matchar inte
alltid kostnaden för samma perioden. Sjuklöneersättningar från staten har inkommit
med 68 tkr vilket är obudgeterat.
Personalkostnaden visar en positiv avvikelse mot budget på 946 tkr. De större avvikande posterna är inom Vuxenomsorgen
med 513 tkr, Futurum/Komvux med 221 tkr
och inom administration för arbete och tillväxt med 165 tkr vilket beror på att perso27

nal inte har ersatts vid sjukdom.

Driftredovisning

Övriga externa kostnader visar en positiv
avvikelse mot budget på 458 tkr. vilket är
en ökning från föregående period med
291 tkr (avvikelsen 167 tkr). Avvikande
poster finns inom Vuxenomsorgen då kostnaden för skyddat boende är lägre mot
budget med 453 tkr, kostnaden för institutionsplaceringar är lägre mot budget med
253 tkr och kostnaden för vård/behandling
vuxna med 93 tkr. Kostnaden för försörjningsstöd har dämpas något från föregående period men visar en negativ avvikelse
med 294 tkr för båda grupperna. Ekonomiskt bistånd visar dock en negativ avvikelse vilket sannolikt innebära en ökad
kostnad mot budget på runt 1 mnkr för året.

Verksamheten uppvisar ett överskott på
19 tkr.

Interna kostnader visar en negativ avvikelse på närmare 5 tkr då intern servicekostnader har ökat.
Prognosen för avskrivningar och räntor
förväntas följa enligt plan för investeringar.
Totalt för året prognostiseras en ökad kostnad för försörjningsstöd med 1 mnkr. Under
årets första tertial finns en positiv avvikelse
för kostnader inom skyddat boende, institutionsplacering och inom vård/behandling
för vuxna. Ärende inom dessa kategorier
justeras inte i denna prognos då sannolikheten är att det under året inflyter ärenden
som då ofta medför höga kostnader.
Avdelningen för arbete och tillväxt prognostiserar en budgetavvikelse på helåret på 1 mnkr.
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Administration, arbete och tillväxt
Verksamheten för ledning och administration visar på ett överskott för perioden på
242 tkr som en följd av minskade personalkostnader under januari till mars.
Gemensam administration
Verksamheten för gemensam administration Almliden visar ett överskott på 13 tkr för
perioden som en följd av förändrade personalresurser.
Vuxenutbildning - Lärcentrum
Vuxenutbildningen visar ett överskott mot
budget för perioden på 112 tkr.
Vuxenomsorgen
Vuxenomsorgen har för perioden ett överskott mot budget på 914 tkr som en följd av
att kostnaden för institutionsplaceringar och
skyddat boende är lägre än budgeterat.
Ekonomiskt bistånd är 294 tkr högre än mot
periodbudget.
Arbetsmarknadsenheten
Verksamheten visar ett överskott mot budget på 34 tkr. som beror på lägre personalkostnader.
Prognos
Trots ett överskott för perioden är prognosen oviss eftersom försörjningsstödet visar
ett negativt resultat och institutionsplaceringar och skyddat boende kan ändras med
mycket kort varsel. Prognosen för helåret
bedöms i nuläget därför till ett underskott
mot budget på 1 mnkr.
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Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarsområde
Förskola, grundskola och gymnasium
Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, KAA
(kommunens aktivitetsansvar för unga i
åldern 16–20 år som varken studerar eller
arbetar).
Elevhälsa

skolläkare, psykolog och kurator. Specialpedagog, språkutvecklare och logoped.
Socialtjänst barn, unga, familj
Socialtjänst för barn, unga, familjer, öppenvårdscentra, social rådgivning, intensiv
behandling och öppen förskola i familjecentral.

Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska,

Viktiga händelser under året
Samverkan för bästa skola
Skolverket stödjer skolor och förskolor med
låga kunskapsresultat och som har särskilt
svåra förutsättningar att förbättra elevernas
resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket personlig kontakt och hjälp i
att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de utvecklingsbehov som
finns. Skolverket samarbetar tätt med flera
forskare från olika lärosäten i arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra
stöd i arbetet med förbättrad måluppfyllelse
och ökad andel behöriga elever till gymnasiet.
Förebyggande insatser och intensiva
insatser
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa ett team bestående av olika
professioner som kan stödja barn och
unga, i behov av sociala insatser, både i
skolan, på fritiden och i hemmet. Teamets
arbete har resulterat i att familjer som har
haft omfattande utmaningar har fått en förbättrad livssituation.
Parallellt med implementeringen av det
intensiva resursteamet har verksamheten
barn och unga påbörjat ett antal utvecklingsprojekt som kommer att resultera i att
fler kommuninvånare kan ta del av tidiga
och förebyggande socialtjänstinsatser, i
linje med förslaget till ny socialtjänstlag.
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Omorganisation socialtjänst barn, unga,
familj
Socialtjänsten förändrar sin organisation
från enhet mottagning, familjerätt och utredning och enhet familjehem, familjecentraler och öppenvård till enhet myndighet
(mottagning, familjerätt, utredning och familjehem) och enhet insats/öppenvård (familjecentraler, öppenvård och intensiva
resursteamet). Förändringen görs utifrån
flera perspektiv. Nya behov kräver förändrat arbetssätt samtidigt som förändringen
kommer ge större tydlighet och ett bättre
flöde inom verksamhetsområdet och ökad
resurseffektivitet.
Insatser för förbättrade skolresultat
Förutom insatserna för högre andel behöriga lärare inom kommunens skolor har
förvaltningen identifierat ytterligare insatser
för förbättrade skolresultat för kommunens
elever. Förvaltningen har satt fokus på
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
och att skapa tillgängliga lärmiljöer som kan
möta elevernas behov, särskilt elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen fortsätter
arbetet för ökad närvaro för kommunens
elever. Strukturer för uppföljning av närvaron är också en prioriterad fråga.
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Kvalité - Vi har hög kvalité i
våra uppdrag.

Kraft i
nyskapande

Delaktighet och demokrati Vi har verksamheter som
utvecklas genom delaktighet,
inflytande och ansvar.

Jämlikhet
i olikhet

Nästa
generation i fokus

Tertialrapport 2021

Jämlikhet i olikhet: Vi har
jämlika förutsättningar för
alla, oavsett vem du är.

Hälsa: Vi har ett samhälle där
barn och unga mår bra och
kan påverka sitt liv och sin
framtid.

Indikator

Utfall

Målvärde

Andelen elever i årskurs
9 som har minst godkänt
betyg i alla ämnen ökar
med en procentenhet.

71,2 %

Medarbertarindex HME

87

Andelen behöriga lärare
i grundskolan ska öka
med minst tre procentenheter

minst 60%

Antalet avvikelser inom
Elevhälsans medicinska
arbete ska minska med
minst 70 procent

högst 30 st

Barn och ungas delaktighet i vården ska öka
med minst 5%

51 %

minst85 %

Andelen elever som har
svarat på den stora
kvalitetsgranskningen
ska öka med minst 8 %

84 %

minst 90 %

Andelen vårdnadshavare till elever i skolan
som har svarat på den
stora kvalitetsgranskningen ska öka med
minst 5%

30 %

minst 80 %

Andelen vårdnadshavare till barn i förskolan
som har svarat på den
stora kvalitetsgranskningen ska öka med
minst 5%

30 %

minst 85 %

Andelen elever behöriga
till yrkesprogram ökar
med minst en procentenhet

minst85 %

Alla elever ska svara på
hälsoenkäten

100 %

Andelen öppenvårdsinsatser i egen regi ska
öka

93 %

minst 90 %

Andelen placeringar i
egna familjehem ska
öka

76 %

minst 80 %
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Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förutsättningar för alla, oavsett vem du är.

Kvalité - Vi har hög kvalité i våra uppdrag.

Indikatorn är inte möjlig att följa upp vid
denna tid på året.

Indikatorerna är inte möjliga att följa upp vid
denna tid på året.

Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och
unga mår bra och kan påverka sitt liv
och sin framtid.

Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, inflytande och ansvar.

En indikator har uppnått målvärdet och den
andra är mycket nära målvärdet.

Svarsfrekvensen från vårdnadshavare är
på en mycket låg nivå. Förvaltningen behöver till nästa mätning sätta in insatser för att
öka svarsfrekvensen.

Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-269

-882

-1 000

-282

-339

-910

90

Förvaltningsövergripande
intäkter

9 017

25 845

31 622

11 198

10 543

33 542

1 920

Förvaltningsövergripande
kostnader

-24 225

-58 639

-67 128

-22 733

-22 473

-61 838

5 290

Interna kostnader (hyra,
städ, kost, resursfördelning)

-94 159

-280
708

-288
927

-94 303

-96 328

-286 427

2 500

-624

-202

0

-1 362

34

-3 100

-3 100

Grundskolan F-9

1 611

1 893

0

584

-866

-400

-400

Gymnasieskolan

-28 044

-83 736

-84 666

-30 367

-28 228

-87 466

-2 800

Särskolan, modersmål och
studiehandledning

-6 403

-18 832

-18 392

-7 287

-6 237

-21 192

-2 800

Elevhälsan

-7 489

-21 307

-24 424

-7 255

-8 212

-24 124

300

-18 840

-57 408

-49 126

-20 079

-16 564

-54 126

-5 000

-1 168

-1 557

-2 472

236

-845

-2 472

0

-170
593

-495
531

-504
513

-171
650

-169 515

-508 513

-4 000

tkr
Barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskott

Förskolan

Socialtjänsten
HVB inklusive ensamkommande
NETTOKOSTNAD
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Intern resultaträkning
tkr

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Externa intäkter

21 103

67 370

62 842

23 494

20 952

63 762

920

Interna intäkter

69 964

208 348

214 490

69 180

71 902

214 190

-300

Summa intäkter

91 067

275 718

277 331

92 674

92 854

277 951

620

-102
945

-307
481

-307
915

-105
073

-104 260

-312 975

-5 060

Övriga externa kostnader

-59 357

-167
333

-169
025

-59 948

-56 426

-171 785

-2 760

Övriga interna kostnader

-97 913

-292
118

-299
500

-97 529

-99 853

-297 000

2 500

-1 338

-4 014

-5 172

-1 724

-1 751

-4 472

700

Internränta

-107

-309

-233

-78

-79

-233

0

Summa kostnader

-261
660

-771
254

-781
844

-264
351

-262 369

-786 464

-4 620

RESULTAT

-170
593

-495
535

-504
513

-171
678

-169 515

-508 513

-4 000

Personalkostnader

Avskrivningar

Uppföljning ekonomiskt utfall
Ekonomens kommentarer:
Övergripande
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar
en ekonomisk årsprognos på -4 000 tkr i
Tertial 1. Prognosen bygger på de i skrivande stund kända förutsättningarna rörande Buns verksamheter. Budgetutrymmet
för 2021 är 504 513 tkr. Prognosen avviker
således med 0,79% i förhållande till årsbudgeten.
De förvaltningsövergripande kostnaderna
och intäkterna går mot ett sammanlagt
överskott på +7 210 tkr. Förklaringen till det
är ersättning för sjuklönekostnader från
staten (Covid-19), lite högre interkommunala intäkter, lägre kapitalkostnader,
mindre driftskostnader för den övergripande administrationen samt en övergripande prognosvärdering.
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ,
resursfördelning) pekar mot ett överskott på
+2 500 tkr i jämförelse mot budget i år. Det
beror på ett prognosticerat överskott av
volymerna som har sin beräkningsgrund i
befolkningsprognosen.
För- och grundskolan
Förskolorna i Bjuvs regi visar på ett underskott med -3 100 tkr i förhållande till årsTertialrapport 2021

budget. Det är förskolorna som fått lägst
uppräkning av pengen inför kalenderåret
2021 (+0,87%). Skolorna i kommunen går
mot ett underskott på -400 tkr. De interkommunala kostnaderna går mot ett överskott på +800 tkr i förskolan och grundskoleverksamheten ett underskott på -1 500 tkr
i år. Totalt blir årsprognosen -4 200 tkr gällande all för- och grundskoleverksamhet.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan som i år erhållit alla välfärdspengarna på 5 330 tkr lämnar en årsprognos på -2 800 tkr. Elevantalet ökar lite
och de externa kostnaderna för IM programmen har räknats upp lite mer än ordinarie uppräkning inför 2021. År 2020 gick
gymnasiet med -2 666 tkr trots tilldelade
välfärdspengar motsvarande 3 500 tkr.
Särskola m.m.
Särskolan, modersmål samt studiehandledning går mot ett underskott på -2 800 tkr
detta året. Det är grundsärskolan som är
den stora utmaningen och som de senaste
3 åren tagit emot ett dubblerat antal elever
som numera är 46 till antalet. Kompensation för ökade volymer från år till år tar inte
hänsyn till om elever har sin skolgång i
skolan eller grundsärskolan.

32

Elevhälsa
Elevhälsan visar ett överskott på 300 tkr
som beror på 3 vakanser i början av 2021.
Socialtjänst
Socialtjänsten går mot ett sammanlagt underskott på -5 000 tkr i år. Externa familjehem för ensamkommande prognosticerar
ett underskott motsvarande -2 500 tkr. De
externa placeringarna lämnar en prognos
på -1 500 tkr. Dessa två verksamheter fick
sammanlagt 3 400 tkr mer i budget för hela
år 2021 utöver ordinarie uppräkning. Lönekostnaderna för övrig verksamhet pekar
mot ett minus på -1 000 tkr.
Förvaltningschefens kommentarer

under året resultera i kvalitativa och ekonomiska positiva effekter. Förvaltningen har
påbörjat en översyn av grundsärskolan för
att identifiera hur förvaltningen ska möta de
ökade volymerna inom grundsärskolan och
gymnasiesärskolan.
De verksamheter som bidrar till ett prognostiserat underskott vid årets slut är köp av
externa socialtjänstinsatser, förskolan i
egen regi, volymförändringar inom grundsärskolan och köp av gymnasieutbildning.
Förvaltningen fortsätter arbetet med insatser för varaktig budget i balans. För att nå
en budget i balans under innevarande år
har förvaltningen tagit fram förslag till åtgärdsplan.

De förändringar som är gjorda inom socialtjänsten, med fler insatser i egen regi, bör
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Vård- och omsorgsnämnden
Ansvarsområde
Nämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att äldre
och personer med funktionsvariationer kan
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förvaltningen arbetar för att värna
och respektera den enskildes integritet,
självbestämmande, delaktighet och individuella behov.
Hälso- och sjukvård

boende, fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Bostad med särskild service enligt LSS,
daglig verksamhet, personlig assistans,
korttidstillsyn, korttidsvistelse, avlösar- och
ledsagarservice samt kontaktperson.

Hemsjukvård och rehabilitering

Socialpsykiatri

Äldreomsorg

Särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd samt kontaktperson åt personer med
allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar.

Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet
för personer med demensdiagnos, korttids-

Viktiga händelser under året
Covid-19
Pandemin har till stor del präglat förvaltningens arbete också under den första delen av året. Det har varit en hög smittspridning i samhället i allmänhet och i synnerhet
i Bjuv vilket har märkts av både hos medarbetare och vårdtagare och i olika perioder
har enheterna påverkats kraftigt. För att
begränsa smittan har vi arbetat utifrån restriktioner och rekommendationer och som
efterhand behövts förtydligas och skärpas
till.
I januari påbörjades planeringen och genomförandet av vaccinationer med att vaccinera boende och medarbetare på våra
särskilda boenden och därefter har det fortsatt med övriga grupper. Vaccinationerna
har genomförts i samverkan med Region
Skåne, dels praktiskt vid vaccinationstillfällena på särskilda boende, men också
administrativt för andra riskgrupper då
kommunen koordinerat och varit behjälpliga
med information. Under hela pandemin har
framförallt samarbete med de lokala vårdcentralerna varit viktiga och samarbetet har
under denna tid stärkts.
Omsorg i Bjuv AB
Inför verksamhetsövergången till bolaget
den 1 maj har det skett en hel del arbete,
Tertialrapport 2021

framförallt administrativt för att få allt klart.
Övergången till bolag påverkar flera delar i
kommunens organisation, inte minst HR
och ekonomi som behövt styra om en hel
del i de olika system som används.
Processledare har under perioden också
arbetat med att komplettera och besvara
frågor från IVO gällande tillstånden, det har
behövts förtydligas frågor kring lokaler och
innehåll i verksamheten inför att de ska
kunna behandla ansökningarna.
I slutet av mars kom beslutet att tillståndet
för hemtjänsten var klart.
Informationen till medarbetare har pågått
kontinuerligt och uppdatering av info har
skett på hemsidan, det har tagits fram
material som använts på APT och material
för att dela ut till medarbetare.
Omställning av korttiden
Vid senaste brandtillsynen på korttidsenheten på Almliden anmärktes det på att
brandsäkerheten inte höll den säkerhet
som krävs. För att uppfylla kraven krävdes
att varje rum byggdes om till egna brandceller till höga kostnader. Detta, tillsammans med det faktum att antalet platser på
Almliden var överdimensionerade, att lokalerna var slitna och i behov av ytterligare
renovering samtidigt som det under en
längre tid varit flera lediga lägenheter på
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särskilda boende ledde till beslutet att flytta
korttiden på Almliden till Varagården. Flytten har planerats under våren och lokalerna
på Almliden lämnas till slutet av maj.

särskilt boende men också, vilket styrks av
hemtjänstpersonal och handläggare som
träffar de enskilda, att det finns en vilja att
bo kvar hemma så länge som det går och
att en flytt till särskilt boende görs allt senare.
I Bjuv finns sedan tidigare en god tillgång
på lägenheter i särskilt boende och vi har
en högre andel lägenheter särskilt boende
än i jämförbara kommuner. Trenden med
lediga lägenheter är detsamma i många
kommuner och kräver en fortsatt analys för
att vi ska kunna göra en riktig prognos över
utvecklingen

Minskat behov av särskilt boende
Under det senaste året har det varit en ökning av lediga lägenheter på särskilda boende, flera månader upp mot 20 lägenheter, vilket motsvarar 15% av tillgängliga lägenheter och en stor intäktsförlust.
En eventuell anledning kan vara att det till
viss del har ett samband med pandemin
och att det finns en rädsla och oro att söka

Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Puls i
tryggheten

Kraft i
nyskapande

Vår verksamhet ska präglas
av god kvalitet, trygghet och
trivsel

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och
medarbetare har förutsättningar för ett gott arbete

Nästa
generation i fokus
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Verksamheten ska arbeta
förebyggande och hälsofrämjande för att främja ett gott
och självständigt liv

Verksamheten ska öka den
enskildes delaktighet och
inflytande

Utfall

Målvärde

Andelen som känner sig
trygga

minst 90 %

Andel som känner förtroende för den personal
den möter

minst 91 %

Andel som upplever att
måltiden är en trevlig
stund på dagen

minst 75 %

Andel korttidssjukfrånvaro

7%

högst 3 %

Andel långtidssjukfrånvaro

2%

högst 3 %

Andel personalomsättning
Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och
innovativa lösningar

Jämlikhet
i olikhet

Indikator

högst 10 %
84 %

Antal nya digitala projekt
som testas i verksamheten
Andel med korrekt efterlevnad av samtliga hygien- och klädrutiner

minst 90 %

minst 4 st

62 %

minst
100 %

Utförda åtgärder vid risk för
undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall

minst 75 %

Sammantagen nöjdhet
äldreboende

minst 83 %

Sammantagen nöjdhet med
hemtjänst

minst 95 %

Andel inom LSS som upplever att de får bestämma
över saker som är viktiga

minst 80 %
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Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel
Verksamheten ska präglas av god kvalitet,
trygghet och trivsel och verksamheterna
arbetar på olika sätt för att öka tryggheten
och skapa trivsel. Dock märker vi av att
skyddsåtgärder och restriktioner har en
negativ påverkan på trivseln då aktiviteter
inte kan genomföras som tidigare.
Under hösten planerar vi för att starta upp
arbetet med att implementera den nya måltidspolicyn tillsammans med framtagandet
av riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen. Detta är också en åtgärd utifrån förra
årets brukarundersökning där svaret på
frågan om måltiden är en trevlig stund på
dagen inte var så högt som vi önskar.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där
chefer och medarbetare har förutsättningar för ett gott arbete
I februari månad startade arbetet med Heltid som norm och under våren har projektorganisationen kommit igång med arbetet
för att ställa om organisationen. För att
införandet ska lyckas krävs både information och en hel del motivationsarbete tillsammans med en omställning i sättet att
planera arbetet. Möjligheten till heltidsarbete kommer innebära att vår attraktivitet
som arbetsgivare ökar vilket är viktigt både
för att kunna rekrytera som att behålla befintliga medarbetare.
För att ge goda förutsättningar för enhetschefer till återhämtning och säkra tillgången
till arbetsledning utanför kontorstid har riktlinjer och underlag tagits fram för att inom
kort starta med att ha enhetschef i beredskap.
Målet om minskad sjukfrånvaro har utifrån
rådande omständigheterna varit svåra att
nå. Framförallt korttidsfrånvaron har ökat till
följd av Covid-19 då medarbetare även
med lindriga symtom uppmanats att stanna
hemma.
Vi ska ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter och innovativa lösningar
Införandet och övergången till ett nytt verksamhetssystem Life Care är igång och
kommer att pågå fram till 2022. I takt med
verksamheterna går över till Life Care ger
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det nya möjligheter att arbeta digitalt.
Verksamheten ska arbeta förebyggande
och hälsofrämjande för att främja ett
gott och självständigt liv
Målet om ökad följsamhet av basala hygienrutiner uppnåddes inte vid mätningen
som gjorde under mars månad. Trots utbildningsinsatser och väldigt mycket information kan vi konstatera att vi har en bit
kvar innan målet uppnås. Skillnaden mellan
enheterna är dock stora och varje enhet
ska ny analysera och lägga en plan för hur
resultatet ska förbättras.
Verksamheten ska öka den enskildes
delaktighet och inflytande
Resultaten från förra årets brukarundersökningar visar inom äldreomsorgen på ett
högt resultat avseende att ta hänsyn till
åsikter och önskemål och att ha tillräcklig
med tid för arbetet. Däremot är det ett lägre
resultat på möjligheten att påverka vilka
tider som hjälpen ges. Detta är en utmaning och fortsatt utvecklingsarbete, det
krävs en hel del planering och logistik för
att tillgodose individuella önskemål och
samtidigt få till rimliga och bra arbetsscheman.
Inom LSS och Socialpsykiatri är arbetet i
full gång för att ta fram en mall för en ny
genomförandeplan som ska leda till att
varje brukare ska känna sig ännu mer
trygg, få möjlighet till ett välmående genom
önskade aktiviteter samt att bli bemött utifrån sina unika villkor och förutsättningar.
Detta tillsammans med att verksamheterna
arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i social dokumentation och förståelsen kring dokumentationen
är viktiga delar för att fler brukare ska
känna att de har möjlighet att påverka sina
liv.
Dagverksamheten 24:an har under perioden flyttat till nya lokaler där de kommer
att ha en second hand affär "Spargrisen".
Konceptet som är framtaget tillsammans
med deltagarna bygger på delaktighet och
ska genomföras med målet att aktiviteten, i
så stor utsträckning som möjligt, ska utföras självständigt av den enskilde och med
självbestämmande och integritet som
grund.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Vård- och omsorgsnämnd
och arbetsutskott

-267

-956

-1 058

-294

-353

-1 058

0

Vård och omsorg, gemensam

-6 536

-17 660

-16 528

-5 661

-5 511

-18 677

-2 149

- varav Färdtjänst

-1 211

-3 425

-3 000

-1 094

-1 000

-3 284

-284

- varav Bostadsanpassningsbidrag

-357

-1 359

-1 000

-375

-333

-1 000

0

- varav Hemtjänst enligt
LOV

-97

-569

-450

-140

-150

-450

0

-39 306

-115
241

-125
119

-41 077

-41 715

-125 502

-383

- varav Äldreomsorg gemensamt ansvar

-78

-4 521

-5 650

-2 065

-1 884

-5 650

0

- varav Särskilt boende

-700

-72 945

-72 434

-24 468

-24 150

-74 269

-1 835

- varav Förebyggande
verksamhet

-660

-1 954

-1 983

-492

-661

-1 613

370

-97

-26 766

-27 815

-8 994

-9 274

-27 933

-118

0

0

-7 356

-2 110

-2 453

-6 456

900

-22 116

-34 487

-28 137

-9 302

-9 381

-27 687

450

-4 109

-16 789

-17 552

-5 832

-5 852

-17 452

100

-674

-2 246

-1 720

-723

-573

-2 220

-500

-2 128

-7 010

-8 318

-2 564

-2 773

-7 918

400

-42 963

-61 337

-59 641

-14 835

-19 884

-58 305

1 336

-7 214

-16 923

-10 617

-1 502

-3 540

-10 617

0

-78 675

-229
695

-230
483

-71 168

-76 843

-231 229

-746

tkr

Äldreomsorg

- varav Hemtjänst
- varav Korttiden
Korttiden/HSL
- varav HSL. sjuksköterskor
- varav Hjälpmedel
- varav Rehabilitering
LSS/Socialpsykiatri
- varav Personlig assistans
NETTOKOSTNAD
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Intern resultaträkning
tkr

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Externa intäkter

13 896

53 791

51 686

22 283

17 232

53 414

1 728

17

538

13 913

54 329

51 686

22 283

17 232

53 414

1 728

Personalkostnader

-68 567

-205
063

-214
049

-69 424

-71 364

-212 188

1 861

Övriga externa kostnader

-14 368

-49 520

-39 011

-14 217

-13 006

-43 346

-4 335

Övriga interna kostnader

-9 180

-28 040

-27 454

-9 258

-9 153

-27 454

0

-435

-1 296

-1 543

-514

-515

-1 543

0

-38

-105

-112

-37

-37

-112

0

Summa kostnader

-92 589

-284
024

-282
169

-93 450

-94 075

-284 643

-2 474

RESULTAT

-78 675

-229
695

-230
483

-71 168

-76 843

-231 229

-746

Interna intäkter
Summa intäkter

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kommentarer till Intern resultaträkning
Nämnden för Vård och Omsorg visar i den
ekonomiska månadsrapporten för april en
positiv avvikelse mot budget på 5,7 mnkr
vilket är en ökning mot föregående rapport
med 4,4 mnkr (positiva avvikelse mars 1.3
mnkr). Prognosen för året förväntas bli en
negativ avvikelse med 746 tkr.
Under april har en ansökan till Socialstyrelsen gjorts för kostnader på grund av pandemin, avseende december 2020, på 3,3
mnkr. Sjuklöneersättningar har inkommit
under mars månad med 650 tkr vilket är
obudgeterade poster som bidrar till nämndens totala överskott mot budget. Personalkostnaden inom hela vård och omsorg
visar i prognosen en positiv avvikelse mot
budget med 1,86 mnkr.
LSS/Socialpsykiatrin har lägre kostnader
för personal med 2,9 mnkr medan Äldreomsorgen avviker negativt mot budget med
1,7 mnkr.
Externa intäkter visar en positiv avvikelse
med 5 mnkr (positiv avvikelse mars 580
tkr). Ersättning för Covid-19 utgör 3,3 mnkr,
sjuklöneersättning 650 tkr samt att det finns
ökade intäkter från Arbetsförmedlingen på
313 tkr, från momsåtersökningar med
200 tkr och från Försäkringskassan inom
assistansen på 1,3 mnkr. En fortsatt låg
beläggningsgrad inom särskilda boenden
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visar på lägre intäkter mot budget för perioden på 670 tkr. I prognosen för året förväntas drygt 1,7 mnkr i ökade intäkter från
statsbidrag och ersättningar från arbetsförmedlingen.
Personalkostnaden visar på lägre kostnader än mot periodens budget med 1,9 mnkr
(positiv avvikelse mars 1 mnkr). Inom Säbo
finns en negativ avvikelse mot budget med
1,6 mnkr och inom hemtjänsten med
153 tkr men som balanseras av att HSL
visar en positiv avvikelse på 373 tkr, korttiden med närmare 300 tkr.
LSS/Socialpsykiatrin har lägre personalkostnader mot budget med 3 mnkr. Under
perioden, främst de första månaderna av
året, är 4,6 mnkr av personalkostnaden
direkt hänförbar till pandemin. Prognosen
för året är att personalkostnaden blir 1,86
mnkr lägre mot budget då flera tjänstetillsättningar först kommer att ske under senare delen av året samt att personal inte
har ersatts vid sjukdom och tjänstledighet.
Externa kostnaderna visar en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mnkr (negativ avvikelse mars 310 tkr). Kostnader för assistansersättning där kommunen betalar externa assistansanordnare avviker negativ
med 890 tkr, budgeten är lågt satt vid ingången av året. Kostnaden för inhyrd personal inom HSL avviker negativt med
290 tkr samt vård och omsorg har totalt haft
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ökade kostnader för inköp av labbmaterial
för perioden med 1,28 mnkr. Fram till och
med april har 1,7 mnkr bokats med pandemikod bland de externa kostnaderna. Prognosen för externa kostnader förväntas ge
en ökad kostnad med 4,3 mnkr. Det är
främst ökad kostnad för skyddsutrustning
med 2,5 mnkr, intern lokalvård med 250 tkr,
försäkringar med 130 tkr, assistanskostnad
med 1,2 mnkr samt ökade kostnader för
leasingbilar då byten av bilar innebär höjda
avgifter.
Interna kostnader visar en negativ avvikelse mot budget med 105 tkr och avser
ökad kostnad för internservice.
Avskrivning för investeringar och internränta förväntas följa enligt plan för investeringar.
Kommentarer till Driftredovisning
Vård och omsorgsnämnden och arbetsutskott
Avvikelse mellan utfall och ackumulerad
budget visar för perioden på ett överskott
på 59 tkr vilket beror på att arvoden betalas
ut med en fördröjning. Prognosen är en
budget i balans.
Vård och omsorg, gemensamt
Avvikelse mellan utfall och budget visar en
negativ avvikelse med 150 tkr. Stora
mängder skyddsmaterial på grund av pandemin har köpts in, 950 tkr totalt för perioden medan återsökt Covid-19 ersättning
är uppbokat med 1,2 mnkr. Ökade kostnader finns inom verksamhetsområdet för
färdtjänst med 94 tkr, då priset för tjänsten
har ökat 2021 och därmed förväntas en
avvikelse för året på ca 284 tkr. Bostadsanpassningen visar ett underskott mot
budget på 42 tkr medan hemtjänst enligt
LOV visar en budget i balans. Prognosen
för verksamhetsområdet är att ytterligare
drygt 2,1 mnkr behövs till bl a labb- och
skyddsutrustning, assistansärenden där
kommunen köper vård av privata aktörer
samt för ökade försäkringskostnader.
Äldreomsorgen
Sammantaget visar Äldreomsorgen en positiv avvikelse mot budget på 638 tkr då
ersättning för Covid-19 är uppbokat med
1,8 mnkr. Äldreomsorgen gemensamt visar
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på högre kostnader mot budget på 181 tkr
på grund av ökade personalkostnader.
Inom SäBo finns en negativ avvikelse på
318 tkr vilket beror på ökad personalkostnad på grund av pandemin men som balanseras av Covid-19 ersättningen. En låg
beläggningsgrad visar en negativ avvikelse
för intäkter på 670 tkr. Inom förebyggande
verksamheten finns en positiv avvikelse
mot budget på 169 tkr på grund av lägre
personalkostnader. Hemtjänsten visar en
positiv avvikelse mot budget på 280 tkr
vilket är betydligt lägre mot föregående
rapport då intäkter för sjuklöneersättning
och förväntad Covid-19 ersättning har bokats upp med 610 tkr. Hemtjänsten i Ekeby
visar en positiv avvikelse på drygt 590 tkr
då dagverksamheten Ekbacken inte varit
öppet under pandemin. Inom Äldreomsorgen förväntas sammantaget en ökad kostnad på drygt 380 tkr för personal. Prognosen för äldreomsorgen är att SäBo förväntas få ökade personalkostnader och lägre
intäkter som sammanlagt innebär 1,8 mnkr
medan hemtjänsten visar ett underskott på
118 tkr. Lokalförändringar sker inom korttidsvården vilket skapar ett utrymme för
effektivare personalhantering och där prognosen för korttiden förväntas ge ett överskott på 900 tkr på grund av lägre personalkostnader.
HSL
HSL visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 79 tkr.
HSL/sjuksköterskor visar en positiv avvikelse mot budget med 20 tkr på grund av
lägre driftkostnader. Inom området för
hjälpmedel finns en negativavvikelse på
150 tkr på grund av ökad kostnad för
hjälpmedel. Inom rehabilitering finns en
positiv avvikelse på 209 tkr på grund av
lägre personalkostnader. Prognosen för
HSL visar att med statsbidrag och lägre
personalkostnader inom Rehab förväntas
totalt en lägre kostnad på 450 tkr.
LSS/Socialpsykiatri
LSS/Socialpsykiatrin visar totalt för perioden ett överskott mot budget på 5 mnkr
vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader inom alla verksamhetsområdena. Personal har inte ersatts vid sjukdom
och vid tjänstledighet. Viss verksamhet har
också påverkats av pandemin och bedrivs
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inte enligt plan. Nytt boende kommer inte i
drift förrän i slutet av året vilket medför att
planerade anställningar har skjutits på i tid
och bidrar till lägre personalkostnader för
perioden. Personlig assistans visar ett
överskott mot budget på 2 mnkr på grund
av lägre personalkostnader samt lägre om-
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kostnader med drygt 100 tkr. Intäkter från
Försäkringskassan visar en positiv avvikelse med 1,3 mnkr då inbetalningarna inte
matchar perioden. Prognosen för hela
verksamhetsområdet är 1,3 mnkr på grund
av lägre personalkostnader
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Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarsområde
Bibliotek
Verksamhet vid kommunens tre bibliotek

Kommunalt stöd till föreningsbidrag

Kulturarv
Verksamhet vid kommunens Gruv- och
Skolmuseum

Lokaler och idrottsanläggningar
Bokningar, uthyrning och investeringar av
kommunägda lokaler och idrottsanläggningar

Sim- och badanläggningar
Verksamhet på simhallen i Billesholm och
friluftsbadet i Bjuv

Arrangemang
Arrangemang där kultur- och fritidsnämnden är huvud- eller medarrangör

Fritid
Verksamhet på fritidsgårdar och skolhäng

Lotteritillstånd
Hantering och administration av lotteritillstånd.

Kulturskolan
Verksamhet som bedrivs av Kulturskolan i
hela kommunen.
Föreningsbidrag

Trygghet
Två trygghetsvärdar som arbetar förebyggande runtom i kommunen.

Viktiga händelser under året
Flytt av Bjuvs bibliotek
I december 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en flytt av biblioteket i
Bjuv, från nuvarande lokaler till Swedbanks
gamla lokaler. Utredningen skulle genomföras av förvaltningen i samarbete med fastighetsavdelningen och Hällestadgruppen.
Utredningen redovisas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj
2021. Flytten planeras att genomföras i
september/oktober 2021.
Billesholm 450 år
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den
21 april att genomföra firandet av Billesholm 450 år. Firandet består av tre delar. 1.
Produktion av filmer som visar Billesholms
historia, Billesholm idag och Billesholms
framtid. Filmerna ska kommuniceras på
kommunens hemsida samt på sociala me-
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dier. 2. Stöd till föreningar. Föreningar ska
under året kunna söka pengar för att genomföra coronasäkrade aktiviteter med
koppling till Billesholms dåtid, nutid eller
framtid. Aktiviteterna ska vara öppna för
allmänheten. 3. En fotobok med bilder
tagna av barn och unga i Billesholm. Bilderna ska ge en ögonblicksbild av Billesholm 2021. 4. På kända och okända ställen
runtom i Billesholm kommer förvaltningen, i
samarbete med Billesholmtraktens hembygdsförening, sätta upp skyltar med information om platsen.
Nya regler för föreningsstöd
2020 beslutade kommunfullmäktige om nya
regler för föreningsstöd. De nya reglerna
började gälla 1 januari 2021 och under året
pågår ett omfattande arbete med att implementera dessa.
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Utfall

Målvärde

Puls i
tryggheten

Kultur- och fritidsnämnden
skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett attraktivt och
inspirerande sätt utmanar,
bildar och exponerar oss för
nya intryck. (1.1)

Nöjd-Region-Index –
fritidsmöjligheter ska
öka

minst 50

Kraft i
nyskapande

Genom öppenhet skapar
kultur- och fritidsnämnden
förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett
aktivt medarbetarskap som
uppmuntrar och möjliggör
nya arbetssätt och kreativitet.
(1.2)

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang)

minst index84

Jämlikhet
i olikhet

Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter och aktiviteter
speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3)

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år

minst 15 st

Nöjd medborgarindexmiljöarbete

minst 50 st

Nästa
generation i fokus

Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter ska skapa
engagemang, ge redskap
samt möjligheter för alla att
hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval.
(1.5)
Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs
kommun att göra hållbara
livsval samt arbetar för en
hållbar verksamhet. (1.4)

Kultur- och fritidsnämnden skapar
sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och exponerar oss för nya intryck. (1.1)
Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter
arbetet med att utveckla och målgruppsanpassa verksamhet och mötesplatser. Med
anledning av Covid 19 har dock flera evenemang och sammankomster fått ställas in
eller ändras i utformningen. Exempel på
detta är firandet av Billesholm 450 år som
kommer att genomföras på ett alternativt
sätt.
Tertialrapport 2021

Genom öppenhet skapar kultur- och
fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt
medarbetarskap som uppmuntrar och
möjliggör nya arbetssätt och kreativitet.
(1.2)
Arbetet att utveckla Ledarkraft, ledarskap
och delaktighet i förvaltningen har påbörjats. Fokus under 2021 ligger på chefsuppdraget och vad det innebär att vara chef
och ledare på kultur- och fritidsförvaltningen i Bjuvs kommun.
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Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun.
(1.3)

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar engagemang för invånarna
i Bjuvs kommun att göra hållbara livsval
samt arbetar för en hållbar verksamhet.
(1.4)

Utvecklingen för att öka delaktigheten
bland våra invånare fortsätter, bland annat
inom områdena föreningar och fritidsgårdar. Delar av de planerade aktiviteterna har
fått ställas in eller skjutas upp med anledning av coronapandemin.

Sommarlovsaktiviteter är viktiga och därför
kommer flera av verksamheterna inom kultur och fritid erbjuda ett program med hög
kvalitet för barn och unga i kommunen under sommaren 2021. Regeringen har meddelat att de kommer återinföra stödet för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Detta kan
betyda att Bjuvs kommun kan erbjuda ett
utökat utbud av aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra
kloka livsval. (1.5)

Värt att notera är också att sommarlovsaktiviteterna kan komma att påverkas av Coronapandemin.

Hållbarhet fortsätter att vara ett prioriterat
område hos samtliga enheter. Vanligtvis
brukar biblioteken arrangera föreläsningar
på temat. Dock har dessa fått ställas in
med anledning av Covid 19.

Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-78

-272

-343

-167

-111

-313

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

-432

-1 879

-2 673

-771

-873

-2 673

0

Bibliotek och museiverksamhet

-3 314

-9 651

-8 753

-2 756

-2 863

-8 753

0

Fritidsgårdar

-1 446

-4 405

-5 628

-1 763

-1 828

-5 628

0

Idrottsanläggningar

-2 593

-7 986

-8 226

-2 727

-2 739

-8 226

0

Badanläggningar

-1 251

-4 167

-4 331

-1 283

-1 411

-4 331

0

Kulturskola

-626

-2 051

-2 300

-759

-741

-2 300

0

Allmän fritid ex föreningsbidrag

-379

-2 635

-2 478

-302

-826

-2 478

0

Arrangemang

-319

-395

-900

-116

-296

-900

0

-10 438

-33 441

-35 634

-10 643

-11 688

-35 604

30

tkr
Kultur- och fritidsnämnden

NETTOKOSTNAD
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Intern resultaträkning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

605

1 976

1 956

486

652

1 956

0

3

28

608

2 005

1 956

486

652

1 956

0

Personalkostnader

-4 884

-15 290

-16 892

-5 407

-5 439

-16 862

30

Övriga externa kostnader

-1 430

-5 960

-5 761

-739

-1 921

-5 761

0

Övriga interna kostnader

-4 277

-12 831

-13 024

-4 345

-4 342

-13 024

0

-389

-1 168

-1 685

-562

-562

-1 685

0

-65

-195

-229

-76

-76

-229

0

Summa kostnader

-11 046

-35 444

-37 591

-11 129

-12 340

-37 561

30

RESULTAT

-10 438

-33 440

-35 634

-10 643

-11 688

-35 604

30

tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

Avskrivningar
Internränta

Uppföljning ekonomiskt utfall
Förvaltningens kommentarer:
Efter fyra månader är budgeten i balans
och det överskott som syns förklaras med
att budgeten är periodiserad i tolftedelar
och kostnaderna inte alltid följer på detta
sätt. Exempel på detta är föreningsbidragen och arrangemangen.
Överskottet hittills i år beror också på begränsningar av verksamheternas utbud i
spåren av Covid-19
Ekonomens kommentarer:
Kultur- och fritidsnämnden lämnar en ekonomisk årsprognos i balans i förhållande till
årsbudget. Trots ett ekonomiskt överskott
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efter perioden jan-apr kommer detta överskott att förbrukas senare under året eftersom alla verksamheternas kostnader
inte faller ut jämnt över året såsom budgeten gör. Överskottet hittills i år beror också
på begränsningar av verksamheternas utbud i spåren av Covid-19
Nedan finns en separat avstämning i kr av
de projekt och aktiviteter som staten finansierar och är inte med i ovanstående uppställningar. Summorna är de projektmedel
som finns kvar att förbruka efter april månads stängning av bokföringen. Förutsatt
att kostnaderna konterats med rätt projektkod.
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Tekniska nämnden
Ansvarsområde
Fastighetsavdelningen
Förvaltning av kommunens fastigheter.
Fastighetsavdelningen ansvarar för drift
och underhåll av för- och grundskolor, särskilt boende, fastigheter med annan kommunal verksamhet samt idrotts-och badanläggningar. I uppdraget ingår att underhålla, renovera och utveckla inomhus- och
utomhusmiljön, säkerställa inomhusklimatet, minska energianvändningen och att
arbeta med brand, larm och säkerhet för
våra fastigheter.
Gata/park verksamheten
Drift och skötsel av det offentliga rummet

(parker och grönytor), gator, vägar, gångoch cykelvägar samt gatubelysning och
trafik. Vatten och avlopp samt renhållning.
Lokalvårdsenheten
Lokalvård av flertalet av kommunens fastigheter.
Kostverksamheten
Ansvarar för livsmedelsförsörjningen inom
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSSoch psykiatriomsorgens verksamheter i
kommunen. Ansvaret omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande livsmedelslagstiftning.och övriga skyldigheter enligt
livsmedelslagstiftningen.

Viktiga händelser under året
Covid-19 har fortsatt påverkat under år
2021 hela tekniska förvaltningen vilket har
varit påfrestande för all personal. Särskilt
gällde det all personal på fastighet och lokalvård som i sina uppdrag dagligen utsattes för nära kontakt med Covid-19. Tekniska förvaltning kunde dock hittills under
2021 upprätthålla ett säkert driftläge i alla
sina uppdrag.
Fastighetsavdelningen
Det viktiga arbetet med att upprätta lokalförsörjningsprogram var prioriterat och i
fokus. Ett arbete som fastighetsavdelningen genomförde tillsammans med samtliga
förvaltningar i kommunen under 2020 och
är nu ute på remiss.

Lokalvårdsenheten
Covid -19 medförde stora påfrestningar för
lokalvården och dess personal. Lokalvårdarna i Bjuvs kommun har varit och är en
viktig part i sina uppdrag att minimera risken för spridning av Covid - 19.
Kostverksamheten
Kostverksamheten fördes organisatorisk
över sedan 1 januari 2021 till tekniska
nämnden. Det viktiga arbetet med effektivisering har inletts. En åtgärdsplan är under
framtagning med syfte att kostverksamheten får budget i balans.

Gata/park verksamheten
Reviderad skötselplan har framtagits, beslutats och arbetas efter. En ny lekplatsplan
har tagits fram och kommer att antas under
våren 2021.

Tertialrapport 2021
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Indikator

Utfall

Målvärde

Nöjd-Region-Index –
kommunikationer ska
öka

minst 63

Nöjd Medborgarindex Gator och vägar

minst 56 st

Nöjd merborgarindex Gång och cykelvägar

minst 53

Vi i tekniska nämnden ska
skapa och utveckla hälsosamma, trygga och hållbara
offentliga miljöer och fastigheter samt vårda det vi har.

Nöjd kundindex för
fastigheter ska öka

minst 60 st

Kraft i
nyskapande

Vi i tekniska nämnden ska
uppmuntra våra medarbetare
att reflektera, utveckla och ta
egna initiativ. Vi vågar vara
nyskapande.

Sjukfrånvaron ska
minska

5,6 %

högst 6 %

Andel fossilbränslefria
fordon i organisationen
ska öka

50 %

minst 50 %

Nästa
generation i fokus

Vi i tekniska nämnden ska
sträva mot klimat- och miljösmarta lösningar för att
skapa ett hållbart samhälle
att lämna över till nästa generation.

Energiförbrukningen i
kommunens fastigheter
ska minska

-12,5 %

minst-6 %

Puls i
tryggheten

Vi i tekniska nämnden ska
skapa och underhålla ett
transportsystem som främjar
hållbart resande i kommunen.

Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

-149

-447

-326

-141

-109

-326

0

-1 052

-2 848

-2 456

-921

-819

-2 456

0

-350

1 679

3 682

-2 025

1 228

3 682

0

Gata/Park

-9 117

-24 141

-28 115

-8 628

-9 373

-28 115

0

Kostenheten

-1 113

-2 387

0

-1 964

0

-4 778

-4 778

-11 971

-28 143

-27 215

-13 679

-9 073

-31 993

-4 778

tkr
Tekniska nämnden
Administration
Fastighetsavdelningen

NETTOKOSTNAD
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Intern resultaträkning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Externa intäkter

4 059

13 319

10 876

3 076

3 626

10 876

0

Interna intäkter

48 002

141 833

143 069

47 151

47 699

143 069

0

Summa intäkter

52 061

155 152

153 945

50 227

51 325

153 945

0

Personalkostnader

-20 329

-60 500

-58 995

-22 020

-19 669

-58 995

0

Övriga externa kostnader

-30 418

-82 998

-76 308

-26 646

-25 441

-81 086

-4 778

Övriga interna kostnader

-2 460

-7 668

-7 689

-2 517

-2 564

-7 689

0

Avskrivningar

-8 205

-24 346

-30 042

-10 014

-10 016

-30 042

0

Internränta

-2 620

-7 783

-8 125

-2 708

-2 709

-8 125

0

Summa kostnader

-64 032

-183
295

-181
159

-63 905

-60 398

-185 937

-4 778

RESULTAT

-11 971

-28 143

-27 215

-13 679

-9 073

-31 993

-4 778

tkr

Uppföljning ekonomiskt utfall
Till och med april så ligger tekniska förvaltningen med ett underskott mot periodiserad
budget.
Det som är viktigt att notera är att kostverksamheten kommer gå med ett underskott
när året är slut på ca 4,8 mnkr som är ett
budgeterat besparingskrav som inte realiserats än. Här hänvisar jag till kostchefens
handlingsplan som är under framtagning.
Även fastighet följer inte periodiserad budget som förklaras bl.a. med att det kan finnas kostnader på 41 kontona som saknar
projektnummer och därmed tillhör investe-
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ringsbudgeten samt att årets återsökning
för Gate 21 bidraget på 1 mnkr inte kommit
än. Plus de upplupna semesterlöneskulderna på 330 tkr.
Gata/Park ligger med ett överskott som
förklaras med vakanser i början av året.
Värt att notera att de upplupna semesterlöneskulder totalt på hela förvaltningen tom
april ligger på nästan 1 mnkr som försvinner i samband med att semestrarna tas ut.
Den samlade bedömningen är att tekniska
nämnden kommer gå med ett underskott
på 4,8 mnkr när året är slut.
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Byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Byggnadsnämnden ansvarar för framtagande av detaljplaner, lov och tillsyn enligt
plan- och bygglagen, karta och mätning
samt bostadsanpassning. Nämnden ansvarar också för kulturmiljöfrågor, namngivning
och lägenhetsregistret.
Planer
Byggnadsnämnden har ansvar för att ta
fram nya detaljplaner och ändra gamla detaljplaner.
Bygglov och tillsyn

bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn enligt
plan- och bygglagen och tillsynen över
strandskyddet.
Karta och mätning
Byggnadsnämnden ansvarar även för
kommunens kartverksamhet och mätning.
Bostadsanpassning
Byggnadsnämnden har ansvaret för den
byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende bostadsanpassningsärenden.

Byggnadsnämnden har också ansvar för

Viktiga händelser under året
Detaljplaner

Personalen

Under årets första fyra månader har två
detaljplaner antagits av byggnadsnämnden.
Förvaltningen arbetar med ett antal större
detaljplaner, bland annat för Selleberga och
för centrala Bjuv. Diskussioner pågår även
med några exploatörer som är intresserade
av att bygga bostäder i Bjuvs kommun och
där nya detaljplaner kommer att krävas.

Byggnadsförvaltningens personal är engagerad och kompetent och har mycket låg
sjukfrånvaro. Personalomsättningen är
dock relativt hög. Under första tertialet
2021 har förvaltningen fått in fyra nya kompetenta medarbetare i gruppen.

Uppgradering av GIS-system
Kommunen samverkar med fem andra
kommuner kring vårt GIS-system. En större
uppgradering av detta system gjordes under första tertialet 2021.

Tertialrapport 2021

Digitalisering
Digitalisering av bygglovs- och detaljplanearbetet pågår aktivt. Målsättningen är att
dessa processer ska vara helt digitala till
årsskiftet.
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Uppföljning nämndens mål
Vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan då vara svårt att göra en korrekt bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.
Visionsområde

Nämndmål

Byggnadsnämndens tillsyn
bidrar till en trivsam boendemiljö
Puls i
tryggheten
Byggnadsnämnden bidrar till
att det byggs ett varierat
utbud av bostäder.

Byggnadsnämnden ska ge
snabb och personlig service
med kvalitet.
Kraft i
nyskapande

Byggnadsnämnden ska ha
engagerade medarbetare.

Jämlikhet
i olikhet

Nästa
generation i fokus

Byggnadsnämnden är tillgänglig och kommunikativ

Byggnadsnämnden bidrar till
ett tryggare och mer hållbart
samhälle

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar till en
trivsam boendemiljö
Byggnadsnämnden antog 2020 en reviderad och tydligare tillsynsplan för förvaltningens arbete med tillsyn. Tillsynen har i
Tertialrapport 2021

Indikator

Utfall

Målvärde

Andel av inkomna tillsynsärenden som är
avslutade.

35 %

minst 80 %

Andel tillsynsbesök som
skett inom fyra veckor
från att anmälan kommit
in via e-tjänsten.

88 %

100 %

Antal färdigställda bostäder

14 st

minst 90 st

Antal nya byggrätter för
bostäder

0 st

minst 90 st

Antal antagna detaljplaner

2 st

minst 4 st

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov
och förhandsbesked,
nybyggnadskartor och
lägeskontroll.

9 dagar

högst 14
dagar

Förelägga kompletteringar för bygglov och
förhandsbesked

7 dagar

högst 10
dagar

NKI för bygglov

64

minst 65

Hållbart medarbetarengagemang (HME).

minst 85

Arbetsgivaren ska erbjuda medarbetaren att
kompetensutveckla sig
vid minst ett tillfälle per
år.

minst 2
dagar

Andel som anser sig få
ett gott bemötande vid
kontakt med kommunen

83%

minst 90 %

Andel som får svar på epost inom en dag

98%

minst 95 %

"Bostäder", index i medborgarundersökningen

52

minst 52

"Tillgången till gång- och
cykelvägar", index i
medborgarundersökningen

6

minst 6

januari 2021 delats upp på två handläggare
för att stärka tillsynsarbetet och göra det
mer robust. Tillsynsärendena tar ofta relativt lång tid och därför har bara en dryg
tredjedel av de ärenden som kommit in
49

under året blivit avslutade, men på årsbasis
kommer denna siffra att höjas. Den informationskampanj som är planerad kommer att
genomföras senare i år.
Byggnadsnämnden bidrar till att det
byggs ett varierat utbud av bostäder.
De detaljplaner som har antagits under
årets första fyra månader innehåller inga
bostäder, men för närvarande arbetar förvaltningen med ett flertal planer där bostäder är en bärande del. Kulturmiljöfrågorna
kommer att stärkas under året genom att
förvaltningen kommer att ha en trainee med
det som huvudfokus. Hittills i år har 14 nya
bostäder färdigställts.
Byggnadsnämnden ska ge snabb och
personlig service med kvalitet.
Byggnadsnämnden har ett tufft mål för hur
lång handläggningstiden för bygglov, bygganmälningar, förhandsbesked, nybyggnadskartor, lägeskontroll och kompletteringar
ska vara och förvaltningen klarar den målsättningen med marginal. En snabb och
tydlig dialog med de sökande är viktigt för
att få en effektiv process där de sökande
får möjlighet att genomföra sina projekt.
God kvalitet och service hänger även ihop
med kompetensförsörjning och samverkan,
vilket är områden byggnadsförvaltningen
utvecklar kontinuerligt.
Byggnadsnämnden ska ha engagerade
medarbetare.
Byggnadsförvaltningen har engagerade
och kompetenta medarbetare, som ser till
att kompetensutveckla sig kontinuerligt.
Under corona-pandemin har utbildningar
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skett digitalt. Pandemin har även gjort att
det inte har varit så många aktiviteter för att
öka vi-känslan, men det finns planer för
gemensamma aktiviteter utomhus senare i
år. Alla medarbetare har uppdragsbeskrivningar och rollerna diskuteras fortlöpande.
Medarbetarenkäter sker en gång per år
under hösten.
Byggnadsnämnden är tillgänglig och
kommunikativ
Enligt den mätning som genomfördes hösten 2020 ansåg 83 % av de svarande att de
fick ett gott bemötande vid kontakt med
kommunens bygglovshandläggare. Det är
en hög siffra, men lägre än målet på 90 %.
98 % får svar på e-post inom en dag, vilket
är högre än målet på 95 %. Förvaltningen
har ett mål om minst två träffar med kommuninvånare utanför kommunhuset, detta
har ännu inte kunnat genomföras på grund
av corona-pandemin. Arbetet med att digitalisera bygglovs- och detaljplanearbetet
pågår aktivt.
Byggnadsnämnden bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle
Byggnadsnämndens verksamhet är viktig i
arbetet för ett tryggare och mer hållbart
samhälle. I detaljplaner och bygglov vägs
dessa frågor in och kart- och mätverksamheten bidrar med nödvändiga förutsättningar. Arbetet inom detta område handlar
bland annat om att bygga in trygghet i
stadsmiljön och att göra tillsyn, ibland i
samverkan med Söderåsens miljöförbund.
Nästan alla handlingar skickar ut digitalt för
att minska användningen av papper.
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Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Byggnadsnämnden och
arbetsutskott

-103

-384

-598

-131

-199

-598

0

Ledning och administration

-621

-1 871

-1 759

-646

-587

-1 759

0

Detaljplaner

-217

-635

-1 319

-412

-440

-1 319

0

-63

-343

-817

-165

-272

-817

0

-347

-844

-741

-474

-247

-741

0

-1 351

-4 077

-5 234

-1 828

-1 745

-5 234

0

tkr

Bygglovsverksamhet
Karta/Mätning
NETTOKOSTNAD

En bygglovsarkitekt ligger just nu på fel verksamhet. Rättningsblankett är inlämnad till HR.

Intern resultaträkning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

1 058

2 849

3 304

686

1 102

3 304

0

33

501

200

198

67

200

0

1 092

3 350

3 504

885

1 168

3 504

0

-1 911

-5 359

-7 897

-2 250

-2 633

-7 897

0

Övriga externa kostnader

-509

-2 004

-709

-406

-236

-709

0

Övriga interna kostnader

-3

-10

-7

-15

-2

-7

0

-18

-54

-119

-40

-40

-119

0

0

-1

-6

-2

-2

-6

0

Summa kostnader

-2 442

-7 427

-8 738

-2 712

-2 913

-8 738

0

RESULTAT

-1 351

-4 077

-5 234

-1 828

-1 745

-5 234

0

tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Avskrivningar
Internränta

Periodiserad budget bygger på månadsutfallen tidigare år gällandes personalkostnaderna men i övrigt oftast i tolftedelar.

Uppföljning ekonomiskt utfall
Efter ett tertial ligger BN med ett mindre
underskott som förklaras med att intäkterna
kommer komma ifatt budgeten i slutet av
året, se diagrammet nedan från 2020.
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Överskottet på personalsidan är tänkt att
täcka de högre systemkostnaderna som tex
GIS. Min årsprognos till T1an är att BN
kommer hålla sin budget.
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VA-verksamhet (NSVA)
Ansvarsområde
Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) har till uppgift att ansvara för vatten- och avloppsfrågor för kommunens räkning.

Ekonomi
Driftsredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Vatten och avlopp

910

4 769

-151

-1 815

-50

-151

0

NETTOKOSTNAD

910

4 769

-151

-1 815

-50

-151

0

tkr

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Externa intäkter

13 422

46 914

47 205

13 846

15 738

47 205

0

13 422

46 914

47 205

13 846

15 738

47 205

0

Övriga externa kostnader

-7 812

-30 141

-32 656

-11 414

-10 888

-32 656

0

Övriga interna kostnader

-2 012

-3 383

-3 560

-533

-1 187

-3 560

0

Avskrivningar

-2 031

-6 491

-8 511

-2 837

-2 838

-8 511

0

-657

-2 129

-2 629

-876

-877

-2 629

0

-12 512

-42 144

-47 356

-15 660

-15 789

-47 356

0

910

4 769

-151

-1 815

-50

-151

0

tkr

Intern resultaträkning

Interna intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Internränta
Summa kostnader
RESULTAT

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kommunadministrationen
Följande kostnader är bokförda för hela
året och följer budget:
• Straffavgiften från Miljöförvaltningen/Sydvatten
• OH för både TN och KSF
• Koncessionsavgiften

Följande fakturor har ingen budget och ger
ett mindre underskott på kommunadm:
• Folksam på ca 40 tkr
• Vegeåns Service på ca 74 tkr
• Truedstorp-Valleberga Dikningsför
på ca 7 tkr
Kapitalkostnaderna

Budgeten för asfaltsåterställning kommer
flyttas till NSVA som tar över detta arbete
och därmed även budgeten på 1,8 mnkr.
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Utfall enligt budget för nu.

52

Driften från NSVA

300339).

Vi har fått och bokfört intäktsavräkningarna
samt drift och underhållet tom april.

2991 Anslutningsavgifter har Hans haft
uppsyn över och är också den som levererar underlag till revisionen EY vid boksluten.

Balanskontona
1525 Avgiftsavräkningen Win-Future är
under kontroll, dvs vi har samma saldo som
NSVA.
1692 Avräkningen NSVA har ett för litet IB
pga av en felbokning 2019 (verifikation

2292 Skyfallet har nu ett saldo på 0 kr. Det
kan finnas en risk på ärenden från brukare
där det inte finns en kreditpost som kan
möta upp!

Särkostnadsredovisning NSVA
Kostnader

Budget

Utfall

Prognos

3 010

1 072

3 010

Övriga kostnader

11 142

3 714

11 142

Summa

14 152

4 785

14 152

Personalrelaterade kostnader

Denna redovisning är samma som den vi rapporterar till NSVA den femte vardagen varje månad. Den rör våra lokala kostnader (kommunadministrationen plus kapitalkostnaderna) som visar budget i balans.
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KOMMUNENS BOLAG
AB Bjuvsbostäder
Ekonomi
Resultaträkning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

%

Prognos

Budgetavvikelse

29 320

88 582

63 927

21 493

34

63 976

49

211

140 663

428

967

226

1 471

1 043

29 441

229 245

64 555

22 460

35

65 447

892

-11 178

-29 736

-22 053

-9 170

42

-23 238

-1 185

-1 731

-8 453

-6 640

-1 276

19

-5 331

1 309

-659

-2 238

-1 463

-488

33

-1 463

0

Personalkostnader

-3 968

-13 238

-10 146

-3 719

37

-11 137

-991

Avskrivningar

-6 165

-29 008

-14 135

-4 643

33

-14 135

0

Övriga rörelsekostnader

-3 079

-9 855

-8 160

-2 557

31

-7 614

546

-26 791

-92 528

-61 078

-21 853

36

-62 918

-1 840

2 650

136 717

3 477

608

17

2 530

-947

58

140

80

83

104

80

0

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-906

-2 604

-1 670

-560

34

-1 670

0

Summa Res. finansiella investeringar

-848

-2 464

-1 590

-477

30

-1 590

0

Resultat efter finansiella
poster

1 802

134 253

1 887

130

7

940

-947

ÅRETS RESULTAT

1 802

134 253

1 887

130

7

940

-947

(tkr)
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader

Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT

Res. finansiella investeringar
Ränteintäkter o liknande resultatposter
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Bjuvs stadsnät AB
Viktiga händelser under året
Genomförande av förra årets efteranslutningskampanj

eller på kunds önskemål sköts en del anslutningar till 2021. Dessa var beräknade
att genomföras i slutet på förra året och är
därför inte upptagna i 2021 års budget.

Anslutningar för knappt 800 Tkr genomfördes i början av året. Avtalen med kunder
tecknades förra året med p.g.a. förseningar

Ekonomi
Resultaträkning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

%

Prognos

Budgetavvikelse

1 148

4 579

4 219

2 116

0

4 219

0

Kostnader

-356

-1 143

-1 214

-476

0

-1 214

0

Avskrivningar

-889

-2 725

-2 765

-924

0

-2 765

0

-97

711

240

716

0

240

0

Finansiella kostnader

-168

-489

-464

-144

0

-464

0

Rörelseresultat före extra
ordinära poster

-265

222

-224

572

0

-224

0

-224

572

0

-224

0

(tkr)
Nettoomsättning
Intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelsens nettokostnader

Finansiella intäkter

Extra ordinära poster

-217

Skatter
ÅRETS RESULTAT

-1
-265

4

Uppföljning ekonomiskt utfall
Året börjar bättre än budgeterat tack vare
högre engångsintäkter, ca 800 Tkr mer än
budgeterat. Intäkterna kommer från förra
årets efteranslutningskampanj där avtalen
tecknades 2020 med genomförande och
fakturering skedde först 2021. Som följd av
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genomförandet är även de direkta kostnaderna högre än budgeterat, ca 100 Tkr.
Då övriga poster inte avviker nämnvärt från
budget medför ovan att resultatet efter april
är 572 Tkr vilket är att jämföra med ett
budgeterat resultat på -171 Tkr.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning Skattefinansierad
tkr

Utfall
200430

Utfall
210430

Budget
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

47 743

55 734

142 941

154 306

11 365

-348 948

-349 570

-1
029 220

-1
043 792

-14 572

-10 931

-13 532

-40 591

-39 895

696

-312 136

-307 368

-926 870

-929 381

-2 511

207 937

207 517

619 502

635 806

16 304

94 415

108 659

330 002

330 002

0

13

25

2 680

2 680

0

-1 147

-1 512

-5 500

-5 500

0

-10 918

7 321

19 814

33 607

13 793

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraord. poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

0
-10 918

7 321

19 814

33 607

13 793

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad
tkr

Utfall
200430

Utfall
210430

Budget
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

13 422

13 846

47 205

47 205

0

Verksamhetens kostnader

-9 824

-11 434

-36 215

-36 215

0

Avskrivningar

-2 031

-2 837

-8 510

-8 510

0

1 567

-425

2 480

2 480

0

Skatteintäkter

0

0

0

Statsbidrag och utjämning

0

0

0

S:a verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

0

20

0

0

0

-657

-1

-2 630

-2 630

0

910

-406

-150

-150

0

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

910

-406

-150

-150

0

Finansiella kostnader
Resultat före extraord. poster
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Driftredovisning
Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

-694

-1 528

-1 940

-619

-647

-1 940

0

Revisionsnämnden

-249

-936

-1 064

-107

-355

-1 064

0

-5

-8

-31

-1

-10

-31

0

-954

-2 471

-3 034

-726

-1 012

-3 034

0

Utfall
200430

Bokslut
2020

Budget
2021

Utfall
210430

Ack budget Apr
2021

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Personalkostnader

-344

-888

-1 245

-266

-415

-1 245

0

Övriga externa kostnader

-613

-1 576

-1 683

-434

-561

-1 683

0

-100

-25

-33

-100

0

-6

-2

-2

-6

0

tkr

Valnämnden
NETTOKOSTNAD

Intern resultaträkning
tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter

Övriga interna kostnader

-7

Avskrivningar
Internränta
Summa kostnader

-954

-2 471

-3 034

-726

-1 012

-3 034

0

RESULTAT

-957

-2 471

-3 034

-726

-1 012

-3 034

0

Uppföljning ekonomiskt utfall
Kommunfullmäktige har budget i balans.
Det man kan notera är att kommunrevisionen inväntar fakturering från EY vilket
förklarar en del av överskottet.

Tertialrapport 2021

57

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119

Dnr 2021-00263

Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021
Sammanfattning
Rapport för tertial 1, som avser perioden januari - april, innehåller förutom
periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 även
verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.
Resultatet för perioden är ett överskott med 6,9 mnkr. Det motsvarar 2,2 %
av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret 2021 visar på ett
överskott på 25,0 mnkr, vilket motsvarar 2,5% procent av skatter och
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ
ekonomiskt prognos på 10,4 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är förbättrad
skatteprognos.
Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 57% på
helårsbasis på om man räknar med att beslut fattas om den tilläggsbudget
som ligger för beslut.
Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
Tertialrapport, januari – april, visar på nämndernas uppföljning av
verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret
2021. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av
kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-05-24
Tertialrapport 2021 för Bjuvs kommun
Bilaga investeringsprojekt tertial 2021 för Bjuvs kommun

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
godkänna tertialrapport 1 per april 2021,
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förlag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
godkänna tertialrapport 1 per april 2021,
uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för
att nå en budget i balans.

Beslutet skickas till:
(Kommunstyrelsen)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2021-00241

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund
2020
Sammanfattning
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 122

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Mats Rosengren, ekonomichef
mats.rosengren@bjuv.se

1(1)

Datum

Referens

2021-05-21

KS 2021-00241

Ert datum

Er referens

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund
2020
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-05-21
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2020 inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Söderåsens samordningsförbund
Diariet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122

Dnr 2021-00241

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund
2020
Sammanfattning
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2020 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-05-21
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2020 inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2020.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till:
(Kommunstyrelsen)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2021-00219

Återremiss av överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 med
Hemsö
Sammanfattning
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31, § 55, beslutades om
återremiss med motiveringen: ”På grund av ärendets vikt och omfattning så
behöver ledamöterna mer klarhet i vitala delar, så därför yrkar jag på en
återremiss av ärendet”.
Förvaltningen har med utgångspunkt i diskussioner under
Kommunfullmäktiges sammanträde samt även till viss del diskussioner
under Kommunstyrelsens beredning valt att komplettera ärendet med
uppgifter om rivningskostnader, preliminär BTA enligt förslag till bygglov
samt, grundat på denna, en preliminär köpeskilling.
I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-06-03
Kommunfullmäktige 2021-05-31, § 55
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-04-09
Värdeutlåtande från Svefa AB, 2020-12-03
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7
Avsiktsförklaring avseende samhällsfastigheter i Bjuv

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

Ärendet
Köpeskilling
När det gäller konstruktionen av köpeskillingen grundar sig denna på att
vissa kostnader i projektet dras av från köpeskillingen och att Hemsö ligger
ute med betalningen till dess att markaffären genomförs.
Valet av tillvägagångssätt grundar sig på praktiska omständigheter att det
saknas lämpligt investeringsprojekt då projektet påbörjades efter förslag till
budget lagts samt att Hemsö efter diskussioner erbjöd sig att ligga ute med
pengar för kommunens kostnader för rivningsentreprenaden och åtgärder i
kommunens gång- och cykelbana norr om fastigheten. Överenskommelsen
var att dessa kostnader sedan skulle dras av på köpeskillingen av
fastigheten Brogårda 8:7. Det bedömdes möjligt att bekräfta upplägget
genom att teckna en markanvisning. Med tanke på en nära förestående
intäkt behövde inte heller kommunen besluta om ombudgetering från något
annat investeringsprojekt.
Avseende köpeskillingens beräkning grundar sig denna på ett bedömt antal
kvadratmeter (BTA – Bruttoarea). Vid avtalets upprättande var byggnadens
bruttoarea (BTA) inte känd. Upphandlingen för åtgärderna i gång- och
cykelbanan var inte slutförd och dessa kostnader också okända. I dag finns
en bedömd kostnad på 175000 kr för cykelbanan enligt entreprenadavtalet.
Köpeskillingen bedöms med de uppgifter som finns att tillgå idag uppgå till
897 000 kr.

Beräknad köpeskilling = BTA*Byggrättspris – rivningskostnad –
kostnader för åtgärder i GC = 1134*1500 - 629000 -175000 = 897 000 kr
Detta under förutsättning att antal kvadratmeter bruttoarea (BTA) landar på
1134 kvadratmeter enligt sökt bygglov. Beviljas ytterligare bygglov på
fastigheten inom 10 år utgår en tilläggsköpeskilling på 1500 kr/kvm
bruttoarea.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvsfastigheter AB, samt ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till förslaget.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Kommunstyrelsen

Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på
avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå
avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö
Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under namnändring till Hemsö
Bjuvsfastigheter AB, samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes
ersättare i uppdrag att underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig
skriftligen till förmån för eget yrkande.
./.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-09, § 131

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till förslaget.
Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till
avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD), Bengt Gottschalk (SD) och Lars Hein (SD) yrkar avslag
till avslagsyrkandet.
Kalle Holm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå
avslagsyrkandet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2021-06-09
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvsfastigheter AB, samt ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Sofia Lundblad, mark- och exploateringsingenjör
sofia.lundblad@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-04-22

KS 2021-00219

Ert datum

Er referens

Överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 i Bjuv
Sammanfattning av ärendet
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt. Arbetet med en ny detaljplan har pågått under vintern planen och
kommer förmodligen att antas i byggnadsnämnden under april.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-22
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
Värdeutlåtande från Svefa AB, 2020-12-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214, 2020-12-09
Kommunstyrelsen, § 116, 2020-09-09 (med bilaga)

Ärendet
Detta ärende rör överlåtelse av fastigheten Brogårda 8:7 till Hemsö.
Förhandlingar om ett hyresavtal sker under skrivandes stund. Överlåtelse
av fastigheten är villkorat med att:
1. Detaljplanen för området vinner laga kraft.
2. Bygglov blir beviljat.
3. Hyresavtalet för lokalerna går igenom.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Datum

Bjuvs kommun

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Planeringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden, fastighet
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

2021-04-22

Sida

KS 2021-00219
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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 175 053
Byggrätter för vårdboende inom Bjuv Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36

2020-12-03

1.
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter för vårdboende inom Bjuv Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36.

Källa: Metria och Lantmäteriet

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Bjuvs kommun genom Sofia Lundblad.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till fastigheterna är Bjuvs kommun.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.
Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag inför en kommande försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2020-12-03

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
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De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur
värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade
bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av
uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är
oriktiga eller ofullständiga.

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar
utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).
Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom
kvartersmark.
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill
säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte
i det bedömda värdet. För aktuella exploateringsförutsättningar i övrigt, se även avsnitt 4.
Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i
exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen.

Särskilda förutsättningar
Värderingen utgår vidare från följande särskilda förutsättningar:
Värderingsobjektet förutsätts ha laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.
Byggrätten har i detta skede inte ställts. Värderingen utgår från ett värde uttryckt i kr/kvm BTA.
Befintlig byggnation och övriga anläggningar inom värderingsobjektet har inte beaktats.
Vidare beaktas att Bjuvs Kommun har för avsikt att förhyra lokalerna inom värderingsobjektet.

Värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet har ej utförts.
Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren:
Markanvisningsavtal
Plankarta (utkast)
Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom
lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun.
Vidare har offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med flera inhämtats
och bearbetats som underlag för analysen.
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Ordernummer: 175 053
Byggrätter för vårdboende inom Bjuv Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36

2.
Läge och omgivning
Värderingsobjektet är beläget i norra delen av Bjuvs tätort. Gatuadressen är Råggatan 4 (avser dock befintlig
byggnation som kommer att rivas). Se kartor i avsnitt 1 ovan samt i bilagda utdrag ur fastighetsregistret.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (småhus, småskaliga flerbostadshus). Offentlig och
kommersiell service finns i centrala Bjuv som ligger på knappt 1 kilometers avstånd från värderingsobjektet.
Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats på ca 400 meters avstånd. Större trafikleder
(väg 110) finns på ca 2 kilometers avstånd.

Beskrivning av marken
Värderingsobjektet har en tomtareal om ca 5 600 kvadratmeter.
Befintlig byggnation och övriga anläggningar inom värderingsobjektet har inte beaktats (utgörs av
tomställda rivningsobjekt inom vilka det tidigare bedrivits förskoleverksamhet). Marken förutsätts därmed
vara oexploaterad/avriven.
Marken i övrigt utgörs i huvudsak av lek- och gårdsytor för den tidigare verksamhetens behov.

Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:
Lagfaren ägare
Adressuppgifter
Planförhållanden
Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Eventuella inteckningar
Taxeringsuppgifter
Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts.
Eventuella arrenden och dylikt har inte beaktats.
I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av,
och för ekonomin i, en exploatering.

Planförhållanden
Värderingsobjektet nuvarande planförhållande har inte beaktats. Värderingen förutsätter laga kraftvunnen
detaljplan för aktuellt ändamål.
Planbestämmelserna (enligt erhållet förslag till plankarta)
byggnadsarea om 1 500 kvm. Högsta nockhöjd är satt till 5 m.

Vård och B

med en största

3.
Befolkning
Befolkningen i Bjuv har kontinuerligt ökat under många år och uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 15 715
invånare, en ökning med knappt 900 personer under de senaste tio åren.
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Befolkning
Bjuv
Tillväxt, Bjuv
Tillväxt, Sverige

2010
14 841
0,2%
0,8%

2011
14 851
0,1%
0,7%

2012
14 866
0,1%
0,8%

2013
14 801
-0,4%
0,9%

2014
14 894
0,6%
1,1%

2015
14 962
0,5%
1,1%

2016
15 202
1,6%
1,5%

2017
15 429
1,5%
1,3%

2018
15 501
0,5%
1,1%

2019
15 715
1,4%
1,0%

Källa: SCB

Enligt Bjuvs kommuns befolkningsprognos kommer befolkningen i kommunen att öka med 12,2 % fram till
2028. Enligt Bjuvs kommun råder det idag underskott på bostäder både i centralorten och i övriga delar av
kommunen. Dock bedöms det, enligt kommunen, åter råda balans på bostadsmarknaden om 3 år. Enligt
Region Skånes prognos väntas befolkningen i Bjuv minska något från 2018 till 2028.
Det som är ej är tillförlitligt i befolkningsprognosen är flyktingmottagandet, och var de väljer att bosätta sig,
vilket gör det svårt att tillförlitligt prognostisera befolkningsutvecklingen.
I detta sammanhang bör man även beakta den goda befolkningsutvecklingen i stort i Helsingborgsregionen.
De relativt korta avstånden samt de goda infrastruktur-/kommunikationsförutsättningarna medför att såväl
arbets- som bostadsmarknaden sträcker sig över kommungränserna.
Nedan visas åldersfördelningen på befolkningen i kommunen. Bjuv har en något lägre andel av befolkningen
inom de äldre åldersgrupperna 65 - 95+ jämfört med genomsnittet för Sverige.

Källa: SCB

Förvärvsinkomsten i Bjuv är lägre för den äldre befolkningen (över 30) än såväl länet som riket i stort (gäller
samtliga ålderskategorier). För den yngre befolkningen är den generellt något högre.
Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år
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Kommunen [tkr]
162,6
231,5
281,7
317,3
218,1
265,8

Länet [tkr]
141,0
222,7
312,8
371,9
248,2
293,1

Riket [tkr]
161,5
247,3
344,2
396,4
255,1
314,7
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Källa: SCB

Bestånd och bostadsbyggande
Det totala bostadsbeståndet i Bjuv uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till drygt 6 500 bostäder och består till 71
% av småhus och ca 26 % av flerbostadshus. Resterande 3 % bor i specialbostäder och övriga hus.
Vad gäller flerbostadshus utgörs beståndet till drygt 72 % av hyresrätter och knappt 28 % bostadsrätter.
Nyproduktionen under de senaste tio åren har enligt SCB i genomsnitt uppgått till ca 13 bostäder per år, dock
med stora variationer.
I nedanstående diagram har nyproduktion under åren 2009 2019 satts i relation till befolkningstillväxten
(med beaktande av genomsnittlig hushållsstorlek). Sedan 2014 har nyproduktionen understigit det bedömda
bostadsbehovet.

Källa: SCB

I takt med bostadsbyggnationen och särskilt vid utveckling / omvandling av nya stadsdelar är det av stor
vikt att det även investeras i teknisk och social infrastruktur (vård, skola och omsorg) samt kommersiell
service för att skapa attraktiva bostadsmiljöer.

Marknadsförutsättningar

Särskilt boende

Olika typer av särskilt boende har på senare år vuxit fram till ett av de mest attraktiva segmenten på
fastighetsmarknaden. Det finns ett stort antal potentiella investerare såväl lokal bolag som nationella,
specialiserade aktörer som efterfrågar stabil avkastning till låg risk.
Vad gäller säljare är motiven mer varierade, men handlar ofta om att erhålla kapital till andra investeringar
(offentliga aktörer), att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga
aktörer) eller att renodla beståndet (privata aktörer).
Beståndet ägs fortfarande till stor del av den offentliga sektorn, men andelen privat ägande har ökat då flera
kommuner valt att sälja delar av sina bestånd och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga
och förvalta samhällsfastigheter.
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Direktavkastningskraven under senare år har sjunkit i takt med marknadens intresse för samhällsfastigheter.
Inom tillväxtmarknader särskilt för moderna objekt där det tecknats ett långt hyresavtal med aktör från
offentlig sektor bedöms direktavkastningskrav kring 4,0 6,0 % vara rimliga. Vård- och omsorgsboenden
har generellt något lägre direktavkastningskrav jämfört med LSS-boende. Med hyresgäst från offentlig sektor
erhålls vanligtvis ett något lägre direktavkastningskrav jämfört med om verksamheten drivs av en privat
operatör. I detta sammanhang bör man även beakta debatten kring vinstbegränsningar och andra politiska
risker som kan vara svår för investerare att hantera.
Investeringsmarknaden för det kommande året bedöms vara fortsatt starkt. Trots den goda utvecklingen
under senare år bedöms det finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på
avkastningskraven. Detta främst på mindre delmarknader.
Det geografiska läget är till viss del underordnat det stabila kassaflödet vilket gör att investerare visar intresse
även för objekt som ligger utanför de större marknaderna (förutsatt ändamålsenliga lokaler och en
demografisk utveckling på orten som borgar för god långsiktig efterfrågan).
Fastigheter för särskilt boende är generellt uppförda, eller åtminstone anpassade för, aktuell verksamhet.
Den risk som specialanpassade lokaler innebär (med begränsad alternativanvändning och stora
omställningskostnader) motverkas av den stabila verksamheten. Ofta har verksamheten dessutom tecknat
långa hyresavtal (särskilt vid nyproduktion då det i princip är ett krav med 15 20 årsavtal). Även vid kort
återstående löptid finns generellt en förväntan att hyresgästen väljer att förlänga hyresförhållandet,
åtminstone så länge lokalerna är ändamålsenliga för aktuell verksamhet.
På tio års sikt väntas antalet invånare äldre än 80 år öka med hela 40 % (och även 65+ väntas öka kraftigt)
vilket kommer medföra ett ökat behov av olika former av äldre- och vårdboende. Nyproduktion av särskilda
boenden sker först efter att det identifierats ett konkret behov, och efter att avtal tecknats med en operatör,
vilket borgar för en stabil marknad. Även privata aktörer satsar nu på projektutveckling och nybyggnation,
något som bedöms bli allt vanliga framöver.
Olika typer av särskilda boenden kan även inrymmas inom del av flerbostadshus, det vill säga att de enskilda
lägenheter.
Hyresmarknaden vad gäller lokaler för olika typer av särskilda boenden är god. Efterfrågan styrs främst av
den demografiska utvecklingen (växande befolkning med ökande medellivslängd och en ökande andel äldre),
inte av tillfälliga upp- och nedgångar i ekonomin, situationen på arbetsmarknaden och dylikt. Marknaden är
därmed inte lika konjunkturberoende som för kommersiella lokaler i övrigt.
Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning till
aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, andel boende i förhållande till personal- och
gemensamhetslokaler med mera. Vid nyproduktion är hyran ofta, åtminstone till viss del,
produktionskostnadsbaserad.
I detta sammanhang är det viktigt att beakta vad det är för typ av boende, vilken vård/service som ingår och
huruvida det är behovsprövat.
I nyproducerade vårdboende har noterats hyror kring 2 000 2 750 kr/kvm. För äldre lokaler ligger hyrorna
ofta klart lägre (hyror <1 000 kr/kvm har noterats), där skillnaderna till stor del beror på hur pass
ändamålsenliga lokalerna är för aktuell verksamhet. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms
vara låg.
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Prognosen för det kommande året är en fortsatt stabil hyres- och vakansmarknad.

Läge
Värderingsobjektet har ett relativt bra läge för aktuell verksamhet (mark/byggrätter för olika typer av särskilt
boende inte är lika lägesberoende som bostadsmarknaden i övrigt).

Efterfrågan
som god, särskilt med beaktande av att
Bjuvs Kommun avser att förhyra lokalerna.
Sannolika köpare bedöms främst vara olika typer av bygg- och fastighetsutvecklingsbolag i syfte att avyttra
projektet i ett tidigt skede (till ett bolag med inriktning mot just vårdboende och andra typer av
samhällsfastigheter med långsiktigt, stabilt kassaflöde).

4.
Med hänsyn till förutsättningarna vad gäller laga kraftvunnen detaljplan finns det förväntningar om en
kommande exploatering avseende vårdboende inom värderingsobjektet.
Värderingsobjektet bedöms ha marknadsmässiga förutsättningarna för att exploatering ska kunna påbörjas
(detta eftersom ett nytt LSS-boende efterfrågas och den demografiska utvecklingen inom kommunen väntas
medföra ökad efterfrågan på denna typ av boende).
Byggrätten har i detta skede inte fastställts, men i den preliminära detaljplanen har byggrätten satts till en
byggnadsarea om 1 500 kvm. Någon etappvis utveckling bedöms inte vara nödvändig.
Parkering förutsätts ske inom kvartersmark.
Någon utbyggnad av lokalgator och teknisk infrastruktur i övrigt bedöms inte vara nödvändig, men inom
värderingsobjektet kan det komma att vara nödvändigt att anpassa den tekniska infrastrukturen till den
kommande byggnationen.
Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt
som påverkar genomförbarheten i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara fri från
eventuella miljöbelastningar. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av
miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
Befintlig byggnation på fastigheten förutsätts vara riven och markens lämplighet för exploatering bedöms
därmed översiktligt som god vilket tillsammans med värderingsobjektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär
att kostnaderna i samband med en kommande exploatering blir förhållandevis normala.

5.
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.
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Metodtillämpning
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick
minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.
I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan
bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som
kontrollmetod.

6.
Ortsprismetod
Vårdboende
I den ortsprisundersökning som genomförts har inte noterats några objekt som avser vårdboende eller annan
typ av särskilt (behovsprövat) boende i Bjuv under de senaste 5 åren (avser såväl lagfarna köp som
kommunala markanvisningar-/överlåtelser).
Det kan konstateras att försäljningar av byggrätter specifikt för vårdboende är ovanliga, även då man ser till
regionen i stort (dels p.g.a. ett relativt litet totalt bestånd, dels p.g.a. att denna typ av objekt ofta uppförs i
egen regi av kommunerna och på kommunal mark).
Till intressanta objekt under senare tid hör:
Veidekke och Svedala kommun upprättade under 2020 ett köpeavtal avseende Svedala 1:88 och
1:89 där trygghetsboende och särskilt boende ska uppföras. Priset är satt till 2 500 kr/kvm BTA och
avser 4 619 kvm BTA, vilket motsvarar ett totalt pris om 11 547 500 kr.
Högkullen Omsorgsfastigheter AB förvärvade genom ett lagfaret köp fastigheten Höör Skogsviolen
5 till ett pris om 873 000 kr. Fastigheten är belägen i Höörs tätort och inom fastigheten har ett LSSboende uppförts. Med en byggrätt om 555 kvm motsvarar priset 1 574 kr/kvm BTA.
Hallandshem AB förvärvade genom ett lagfaret köp fastigheten Åstorp Kvidinge 7:127 till ett pris om
350 000 kr. Fastigheten är belägen i södra delen av Kvidinge och inom fastigheten har ett LSSboende uppförts. Med en byggrätt om 579 kvm (enligt taxeringsuppgifter) motsvarar priset ca 600
kr/kvm BTA.
Hallandshem AB förvärvade genom ett lagfaret köp fastigheten Åstorp Linfröet 1 till ett pris om 370
kr/kvm tomtyta vilket motsvarar ett totalt pris om 947 200 kr. Fastigheten är belägen i Åstorps tätort
och inom fastigheten har ett LSS-boende med en uppmätt yta om ca 525 kvm BTA uppförts. Med
en byggrätt om 525 kvm motsvarar priset ca 1 800 kr/kvm BTA.
Skanska tilldelades under 2018 en markanvisning avseende äldreboende (flerbostadshus) i Södra
Gränstorp, Trelleborg till ett pris om 3 000 kr/kvm BTA. Detta bedöms vara ett för närområdet relativt
högt pris jämför
Construction tilldelats en byggrätt avseende bostadsrätter till ett pris om 2 800 kr/kvm BTA, men
bostadshus.
Näckström Fastigheter tilldelades under 2016 byggrätter avseende äldre- och trygghetsboende i
Mariastaden, Helsingborg till ett pris om 1 500 kr/kvm BTA (lägsta-pris i markanvisningstävlingen.
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Det är inte ovanligt att detaljplan tillåter båd
men att det inte görs en skillnad vid prissättningen av byggrätterna. Exempel på detta finns bland annat i
Malmö, Helsingborg och Staffanstorp.
Malmö Stad genomförde 2018 ett stort antal markreservationer i Hyllie där priserna fastställts till
4 000 respektive 5 000 kr/kvm BTA (beroende på delområde). Fastställda priser gäller oavsett
bostads- eller hyresrätt, och även för olika typer av särskilda boende (som äldreboende,
trygghetsboende och LSS).
Inom Mariastaden, Helsingborg har Magnolia under 2017 förvärvat två fastigheter inom vilka det är
möjligt att uppföra såväl bostäder (flerbostadshus) som vård-/gruppboende. Pris uppgick till 1 600
respektive 1 700 kr/kvm BTA.
Staffanstorps Kommun tilldelade under 2017 Roos Vård- och Boende Fastighets AB en
markanvisning (följt av senare lagfaren överlåtelse) avseende flerbostadshus och äldreboende (två
separata projekt, men inom samma detaljplan) till ett pris om ca 2 265 kr/kvm BTA. Priset
differentierades inte beroende på typ av boende.
Bjuv är inte kända (respektive detaljplan har dock inte studerats i detalj).

Bostäder
Ser man till noteringarna ovan är det inte ovanligt att byggrätter för olika typer av särskilt boende prissätts
som byggrätter för
Den aktuella detaljplanen kommer även att tillåta bostadsändamål, så
detta ändamål bör kunna ses som ett
Byggrättspriserna för flerbostadsmark i Bjuv, Åstorp, Klippan, Svalöv och Helsingborgs mindre tätorter har
under senare år i huvudsak legat inom ett intervall om ca 600 1 125 kr/kvm BTA.
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Kommun Fastighet

Område Datum Planförhållande

Köpare

Säljare

Pris

Byggrätt Kr/kvm
kvm/BTA byggrätt

Åstorp

Hästhoven 6

Åstorp

sep-20 DP: Bostäder (handel och kontor i botten)
max 30 m. 50 % av fastighetsytan får
bebyggas

Åstorpshoven AB
(Malmöhus Invest
AB)

Åstorps kommun 4 320 000

5 552

778

Helsingborg

Rambo 2

Kattarp

aug-20 DP: Bostäder (flb).

Rasouli Invest (HR)

Helsingborgs
Stad

2 964

2 964

1 000

Bjuv

Billesholms
Gård 9:467

Billesholm

jul-20 DP: Bostäder, högsta nockhöjd 10,5 m, max HME Huset 1 Ab
35 % BYA av tomtarealen

3 643 875

3 239

1 125

Helsingborg

Baggetorp 1

Kattarp

apr-20 DP: Bostäder (flb).

MW Bostads AB (HR) Helsingborgs
Stad

3 740

3 740

1 000

Åstorp

Persiljan 13

Åstorp

jan-20 DP: Bostäder, max 11 m

Malmöhus Invest AB Åstorps kommun

496 000

620

800

Åstorp

Flädern 8

Åstorp

jan-20 Stadsplan: Bostäder, 2 vån. Stor del av
fastigheten prickad, 580 kvm byggbart
enligt kommunens protokoll

Prenadia Sverige AB Åstorps Kommun 1 120 000

1 160

966

Bjuv

Billesholms
Gård 9:91

Billesholm

okt-19 DP: Bostäder, högsta nockhöjd 8,5m
respetive 11m, max 35 % BYA av
tomtarealen

Byggkoncept Syd Ab Bjuvs kommun

4 477 500

3 980

1 125

Svalöv

FELESTAD
27:146

Svalöv

okt-18 DP: Bostäder och småskalig
vårdverksamhet, lägst 6 m och högst 12 m
nockhöjd.

KlaraBo

Svalövs Kommun 3 379 000

5 425

623

Klippan

Klippan
3:379

Klippan

dec-17 DP: Bostäder, högsta nockhöjd 7,0 resp. 9,5 Acrinova Klippan AB Klippans
m (2-3 våningar).
Kommun

1 649 700

1 201

1 374

Svalöv

Teckomatorp

Svalövs Kommun

920 000

4 640

198

Klippan

Klippan
3:376

Klippan

apr-16 DP: Bostäder. För sammanbyggda hus: 2
Treklövern Bostads
vån, max byggnadshöjd 5 m. För friliggande AB
hus: 1 vån, max 3,5 m

Klippans Industri
och hantverkscentrum KB

2 000 000

2 664

751

Bjuv

Vråken 1

Bjuv

dec-15 DP: Bostäder, 2 vån, max 3 200 kvm BTA.

Backerhof 6 AB

Bostads AB
Stenbocken

3 000 000

3 200

938

Klippan

Tegelbruket
5

Klippan

nov-15 DP: Bostäder, 2 vån max 5 m.

Treklövern Bostads
AB

Klippans
Kommun

1 491 000

2 234

667

Bjuv

Kvadraten 1

Bjuv

aug-15 DP: Flerbostadshus, 2 vån, max 6m.

Er-Ho Huset 13 AB

JM AB

1 700 000

4 000

425

Teckoma- nov-16 DP: Bostäder och Vård, max 4 vån, 12 m. 1/3 AB Svalövsbostäder
torp
av fastighetsytan får bebyggas

Bjuvs kommun

Bjuv (flerbostadshus)
Till objekt av särskilt intresse hör de två objekten som sålts i centrala Billesholm under 2019 och 2020:
Ett av objekten avser försäljningen av Billesholms gård 9:467 där ca 30 40 lägenheter ska uppföras.
Objektet förvärvades av GME Huset 1 AB och såldes av Bjuvs kommun. Fastigheten är belägen ca 300 meter
väster om Billesholms station (som öppnar för persontrafik under slutet av 2021) och inom närområdet
exploateras flera fastigheter med bostäder. Köpeskilling uppgick till 3 643 875 kr vilket motsvarar ett pris om
1 125 kr/kvm BTA.
Ett av objekten avser försäljningen av Billesholms gård 9:91 där ca 70 lägenheter ska uppföras. Objektet
förvärvades av Byggkoncept syd AB och såldes av Bjuvs kommun. Fastigheten är belägen ca 200 meter
väster om Billesholms station (som öppnar för persontrafik under slutet av 2021) och inom närområdet
exploateras flera fastigheter med bostäder. Köpeskilling uppgick till 4 477 500 kr vilket motsvarar ett pris om
1 125 kr/kvm BTA.
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Åstorp och Kattarp (flerbostadshus)
Till objekt av särskilt intresse hör de fem försäljningar som skett under 2020 i Åstorp och Kattarp. Objekten
avser:
Åstorp Hästhoven 6 som är belägen i centrala Åstorp såldes i september 2020 för 4 320 000 kr.
Köpeskillingen motsvarar ett pris om 778 kr/kvm BTA. Förvärvare var Åstorpshoven AB och säljare var
Åstorps kommun.
Helsingborg Rambo 2 är belägen i Kattarp och såldes i augusti 2020 för 2 964 000 kr. Köpeskillingen
motsvarar ett pris om 1 000 kr/kvm BTA. Förvärvare var Rasouli Invest och säljare var Helsingborgs stad.
Helsingborg Baggetorp 1 är belägen i Kattarp och såldes i april 2020 för 3 740 000 kr. Köpeskillingen
motsvarar ett pris om 1 000 kr/kvm BTA. Förvärvare var MW Bostads AB och säljare var Helsingborgs stad.
Åstorp Persiljan 13 som är belägen i centrala Åstorp såldes i januari 2020 för 496 000 kr. Köpeskillingen
motsvarar ett pris om 800 kr/kvm BTA. Förvärvare var Malmöhus Invest AB och säljare var Åstorps kommun.
Åstorp Flädern 8 som är belägen i centrala Åstorp (strax öster om järnvägsstationen) såldes i januari 2020
för 1 120 000 kr. Köpeskillingen motsvarar ett pris om 966 kr/kvm BTA. Förvärvare var Malmöhus Invest AB
och säljare var Åstorps kommun.

Generellt
Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag
samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.

sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten.
Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft).
några ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). Då specifika villkor i
exploaterings-/markanvisningsavtal inte är kända förutsätts att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan

För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex,
Entreprenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse.

Resultat
I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets egenskaper
som läge, plan- och marknadsförutsättningar, upplåtelseform med mera
i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd
prisutveckling sedan respektive objekts köpetidpunkt.
Det kan konstateras att d
ggrätter för vårdboende.
Marknaden är dock stark, med ett stort intresse från flera aktörer, även på mindre delmarknader.
I den slutliga bedömningen beaktas att mark/byggrätter för olika typer av särskilt boende inte är lika
lägesberoende som bostadsmarknaden i övrigt (särskilt vad gäller flerbostadshus). Detta även vid jämförelse
mellan olika kommuner. En förklaring till detta är slutproduktens relativt homogena förutsättningar vad gäller
viktiga värdepåverkande parametrar som hyra, vakans, avtalslängd och direktavkastning. Mikroläge som
närhet till service och rekreation samt eventuell alternativanvändning inom den lokala delmarknaden är
dock viktigt.
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Sammantaget bedöms det för byggrätter för vårdboende inom värderingsobjektet (och i Bjuv i stort) som
(där markanvisningar i huvudsak skett
omkring 1 000 kr/kvm BTA).
Särskild hänsyn tas också till att Bjuvs Kommun avser att teckna ett hyresavtal för lokalerna inom
värderingsobjektet
klart positivt på investeringsmarknaden).
Ortsprismetoden bedöms därmed ge ett värde om 1 250

1 750 kr/kvm BTA.

Exploateringskalkyl
Exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna och inte som en
självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. Kalkylen avser inte ett specifikt
projekt, utan en rimlig kommande bebyggelse med avseende på aktuella förutsättningar.
Det noterats ett relativt stort antal försäljningar av nyproducerade vård- och omsorgsboende runt om i Sverige
under senare år. Priserna ligger relativt väl samlat med flera noteringar kring 40 000 45 000 kr/kvm och
direktavkastningskrav kring 4,0 4,5 % (noteringar finns som såväl över- som understiger dessa intervall).
Bygg- och exploateringskostnaderna för uppförande av flerbostadshus varierar stort, men bedöms i huvudsak
ligga inom ett intervall om 22 500 30 000 kr/kvm BTA. Kostnaderna varierar beroende på lägenhetsstorlek,
utformning, materialval, parkeringslösning med mera.
torde det vara rimligt att kostnaderna i allmänhet är högre för denna typ av lok
flerbostadshus.
Utöver
ovanstående
tillkommer
kostnader
för
anläggningar
inom
kvartersmark
samt
marknadsföring/försäljning och dylikt. Kostnader enligt exploateringsavtal eller motsvarande som inte är
direkt hänförliga till värderingsobjektet (kostnader utom kvartersmark) har emellertid inte beaktats i kalkylen.
Rivningskostnader har inte beaktats, inte heller eventuella saneringskostnader.
Genomsnittlig tid till exploatering uppskattas till 1 år med en genomsnittlig kalkylränta om 3,5 %.
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Exploateringskalkyl - Vårdboende, Bjuv
Kategori / Etapp

Alt 1

Alt 2

Hyra (kr/kvm BOA)
Vakans/hyresrisk (%)
D&U (kr/kvm BOA)
Fastighetsskatt-/avgift (kr/kvm BOA)
Direktavkastningskrav (%)
Marknadsvärde efter (kr/kvm BOA)
Omräkningstal BOA/BTA
+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA)

2 000
1,0%
225
0
4,50%
39 000
0,80
31 200

2 250
1,0%
275
0
4,50%
43 389
0,80
34 711

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA)
Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA)
Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA)
- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA)

-1 000
-27 500
0
-28 500

-1 250
-30 000
0
-31 250

= Netto (kr/kvm BTA)

2 700

3 461

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA)
= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA)

1 350
1 350

1 731
1 731

1
1,0
3,5%
1 304
1 304
1 304

1
1,0
3,5%
1 672
1 672
1 672

Byggrätt (kvm BTA)
Genomsnittlig tid till/för exploatering (år)
Real kalkylränta (%)
Nuvärde (kr/kvm BTA)
Bedömt byggrättsvärde (kr)
Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA)

Resultat
Sammantaget bedöms en värdering med hjälp av en exploateringskalkyl ge ett värde kring 1 300
kr/kvm BTA.

1 700

Den bör dock noteras att hyran vid nyproduktion till viss del utgår från produktionskostnaden, inklusive pris
för
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7.
Resultat
Ortsprismetod

ca 1 250

1 750 kr/kvm BTA

Exploateringskalkyl

ca 1 300

1 700 kr/kvm BTA

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas båda metoderna.

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet
byggrätter för vårdboende inom Bjuv Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36 vid värdetidpunkten till:

1 500 kr/kvm BTA
Ettusen femhundra kr/kvm BTA

Malmö 2020-12-03

Arvid Svahn
Civilingenjör Lantmäteri

Thomas Green
Civilingenjör Lantmäteri
av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga

Utdrag ur fastighetsregistret

Bilaga

Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
1997-04-04

BJUV BROGÅRDA 8:7
Nyckel: 120188277
UUID: 909a6a5b-61bd-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bjuv
Distrikt: Bjuv
Nr: 101292

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2020-12-02

ADRESS
Adress
Råggatan 4
267 33 Bjuv
LÄGE, KARTA
Område
1
AREAL
Område
Totalt

N (SWEREF 99 TM)
6218345.3

Totalareal
3 599 kvm

E (SWEREF 99 TM)
370296.6

Därav landareal
3 599 kvm

LAGFART
Ägare
212000-1041
BJUVS KOMMUN
267 25 BJUV
Köp: 1977-12-19 Andel: 1/1

Andel
1/1

Registerkarta

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
1977-12-21

Akt
77/2581

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.
AVTALSRÄTTIGHETER
Nr
Rättighet
1
Avtalsservitut: AVLOPPSLEDNING

Inskrivningsdag
1975-12-03

RÄTTIGHETER
Ändamål
FJÄRRVÄRME

Rättsförhållande
Last

Rättighetstyp
Ledningsratt

AVLOPPSLEDNING

Last

Avtalsservitut

Datum
1997-04-04
Senast ändrad: 2013-09-10
Senast ändrad: 2009-03-30

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Stadsplan

Datum
1973-06-21
Senast ajourföring: 2004-04-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
SPECIALENHET, VÅRDBYGGNAD (823)
191572-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde
Taxerad ägare
212000-1041
BJUVS KOMMUN
267 25 BJUV
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
M-BJUV BROGÅRDA 8:7

Akt
75/11840

Akt
1260-288.1
12-IM7-75/11840.1

Akt
12-BJJ-474
12PE BJS-90

Taxeringsår
2019

Andel
1/1

Datum
1976-03-04
1997-04-04

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Areal
3599 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Akt
12-BJJ-516
1260-288

Omregistreringsdatum
1983-11-30

Akt
12-BJJ-618

URSPRUNG
BJUV BROGÅRDA 8:1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING BJUV BROGÅRDA 8:7
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:1000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2
Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4
Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5
Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Mellan Bjuvs kommun (org. nr 212000-1041), nedan kallad Kommunen, och
Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under namnändring till Hemsö
Bjuvfastigheter AB, nedan kallat Hemsö, tillsammans kallade Parterna har träffats
följande

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL FÖR
BROGÅRDA 8:7
Bakgrund
Parterna ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende möjligheterna
för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya samhällsfastigheter inom
Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom fastigheten Bjuv Brogårda 8:7.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma projekt.

§ 1 Köpeobjekt och överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter fastigheten Bjuv Brogårda 8:7, nedan kallad Fastigheten, till
Hemsö.

§ 2 Fastighetens skick
Köparen har beretts tillfälle för besiktning av Fastigheten och godtar Fastighetens
skick. Användnings- och dispositionsmöjligheter sådana de är och avstår med
bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister,
inklusive så kallade dolda fel rörande Fastigheten, om inte Kommunen särskilt har
garanterat annat.

§ 3 Lantmäteriförrättning
Kommunen ansökte under februari 2020 om en fastighetsreglering och upphävning
av ledningsrätt för Fastigheten. Parterna är överens om att det som ligger utlagt som
allmän plats i detaljplan, Dnr 2020-00069, genom fastighetsreglering ska överföras
till Kommunens gatufastighet Brogårda 8:36 och den del av parkeringsplatsen som
planläggs som kvartersmark genom fastighetsreglering ska överföras till
Fastigheten. Ingen ersättning för fastighetsregleringen skall utgå. Kommunen ska stå
för förrättningskostnaderna.

§ 4 Detaljplan
Parterna verkar gemensamt för att ta fram en ny detaljplan, Dnr 2020-00069, för
Fastigheten. Detta avtal är till alla delar förfallet om detaljplanen inte fått laga kraft
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inom två år från detta avtals undertecknande. Tillträde till Fastigheten kräver en
lagakraftvunnen detaljplan, se § 5 Tillträde.

§ 5 Tillträde
Tillträde till Fastigheten ska ske 2021-06-31 (”Tillträdesdagen”). Om detaljplanen
enligt § 4 Detaljplan överklagas förflyttas Tillträdesdagen till den dag detaljplanen
vinner laga kraft, dock senast inom två år från detta avtals undertecknande. För
tillträde krävs även ett bygglov för det ändamål som anges i hyresavtalet enligt § 9,
om det inte finns ett lagakraftvunnet bygglov förflyttas Tillträdesdagen till den dag
då bygglovet vinner laga kraft, dock senast inom två år från detta avtals
undertecknande.
Hemsö äger rätt till förtida tillträde för att utföra exempelvis rivningsarbeten och
andra nödvändiga utredningar efter överenskommelse med Kommunen.

§ 6 Köpeskilling
Köpeskillingen beräknas efter följande formel:
Köpeskilling = BTA*Byggrättspris – rivningskostnad – kostnader för åtgärder
i GC
BTA = utnyttjad byggrätt enligt beviljat bygglov.
Byggrättspris = 1500 kr/kvm BTA enligt värdering som utförts av Svefa AB.
Rivningskostnad = Den kostnad som Hemsö lagt på rivningsentreprenaden. Dvs
629 000 kr.
Kostnader för åtgärder i GC = Hemsö har tagit på sig att utföra åtgärder för leda
bort dagvatten från GC-vägen norr om Fastigheten. Kostnaden som dras bort från
köpeskillingen är det pris som ges av det vinnande anbudet i upphandlingen för
delentreprenaden. Åtgärden innefattar ny dagvattenledning, brunn, kantsten och
återställning av vägen.
Om ytterligare bygglov beviljas inom tio år från Tillträdesdagen skall Hemsö
erlägga en tilläggsköpeskilling om 1500 kronor/kvm BTA till Kommunen, ingen
tilläggsköpeskilling ska utgå för komplementbyggnader.
Den totala köpeskillingen för Fastigheten ska betalas till Kommunen på
tillträdesdagen. Om tilläggsköpeskilling skall utgå ska denna betalas till Kommunen
inom en (1) månad från lagakraftvunnet bygglov.

§ 7 Köpebrev
Kommunen ska överlämna köpebrev avseende Fastigheten när Köpeskillingen till
fullo erlagts.
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§ 8 Servitut, nyttjanderätt, ledningar mm.
Hemsö är medvetna om att det inom markerat U-område i kommande detaljplan, se
§ 4, detaljplan finns befintliga elledningar.
Inom Fastigheten får det inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra
anläggande, nyttjande eller inspektion av ovan angivna anordningar. Hemsö är
pliktig att utan ersättning tåla i denna punkt angivet intrång och nyttjande.
Till säkerhet för denna rättighet medger Hemsö att nyttjanderättsavtal utan
ersättning för Hemsö tecknas med ledningsägaren.
Ledningsrättshavaren äger rätt att ersätta ovannämnda nyttjanderättighet med
ledningsrätt eller servitut enligt fastighetsbildningslagen. Kostnader förenade med
detta skall betalas av ledningsrättshavaren.

§ 9 Hyresavtal
Parterna avser att teckna ett hyresavtal för en LSS-verksamhet på Fastigheten. Detta
avtals giltighet förutsätter att ett sådant avtal undertecknas av Parterna senast 202112-31.

§ 10 Utbyggnad av dike
Hemsö förbinder sig att bygga ett dike för dagvattenhantering enligt de instruktioner
som är angivna i detaljplanen, se § 4. Diket ska vara färdigställt vid starttiden för
hyresavtalet, enligt § 9 Hyresavtal, annars äger Kommunen rätt att anlägga diket på
Fastigheten. Hemsö ska då ersätta Kommunen för samtliga kostnader hänförda till
utförandet.

§ 11 Etablering
Etablering för Hemsös entreprenör/‐er ska om möjligt ske inom Fastigheten. För
etablering på allmän plats där Kommunen är markägare görs en ansökan hos
polismyndigheten samt bygglovsenheten efter överenskommelse med Kommunen.
Om etablering sker inom kvartersmark (kommunägd) ska tillfällig nyttjanderätt
upprättas med kommunen innan tillfälligt bygglov söks.

§ 12 Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen.

§ 13 Villkor
Detta avtal är till alla delar förfallet, utan rätt till ersättning för någondera parten,
- om inte Bjuvs kommunfullmäktige senast 2021-12-31 godkänner detta avtal
genom beslut som senare vinner laga kraft.
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-

-

om inte Bjuvs kommunfullmäktige senast 2021-12-31 godkänner det
hyresavtal enligt § 9 som Parterna tecknat angående Fastigheten genom
beslut som senare vinner laga kraft.
om inte detaljplan enligt § 4 fått laga kraft inom två år från detta avtals
undertecknande.
om inte ett bygglov för det ändamål som anges i § 9 har vunnit laga kraft
inom två år från detta avtals undertecknande.

§ 14 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med
Helsingborgs tingsrätt som första instans.

Signaturer
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Ort och datum:

Ort och datum:

Bjuvs kommun

Hemsö Nackavillan AB

……………………………………

………………………………

……………………………………

………………………………

Bevittning av säljarens signatur
……………………………………
Namnförtydligande
……………………………………
Namnförtydligande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-09
Kommunstyrelsen

§ 116

Dnr 2020-00333

Avsiktsförklaring Hemsö Fastighets AB
Sammanfattning
Hemsö Fastighets AB (Hemsö) har kontaktat Bjuvs kommun och uttryckt sitt
intresse för att bidra till utvecklingen av samhällslokaler i kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning har av den politiska majoriteten fått i uppdrag
att ta fram en avsiktsförklaring med Hemsö. Bjuvs kommun har behov av
verksamhetslokaler de kommande åren. Kommunen söker därför
samarbetspartners som på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt kan bidra till
kommunens utveckling genom att bygga och drifta verksamhetslokaler.
Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Kommunen och Hemsö för diskussioner avseende
markanvisning för utveckling av samhällsservice i Bjuvs kommun. I förslaget
till avsiktsförklaring från i juni 2020 fanns objektet bibliotek på fastigheten
Medborgaren 1 med. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet
vid sammanträde den 17 juni 2020, § 114, och beslutade att föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna avsiktsförklaringen mellan Bjuvs
kommun och Hemsö. Efter detta sammanträde har förslaget till
avsiktsförklaring förändrats. Bibliotek på Medborgaren 1 har tagits bort och
istället har projektet LSS på Brogårda 8:7, Bjuvs tätort lagts till. Projektet
avser lokaler för korttidsvistelse och dagligverksamhet för kommunens LSSverksamhet. De nya lokalerna ska ersätta de som lämnas på Västergatan i
Billesholm. Befintliga lokaler måste lämnas vid utgången av 2021 varför det
är angeläget att snabbt hitta en ersättning. På fastigheten finns befintliga
byggnader (tidigare Brogårda förskola) som ska rivas inom projektet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avsiktsförklaringen godkänns och
att förvaltningen kan arbeta vidare med Hemsö i enlighet med
avsiktsförklaringens intentioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2020-08-19
Reviderad Avsiktsförklaring mellan Bjuvs kommun och Hemsö Fastighets
AB från augusti 2020

Ärendet
Hemsö har kontaktat Bjuvs kommun och uttryckt sitt intresse för att bidra till
utvecklingen av samhällslokaler i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-09
Kommunstyrelsen

har av den politiska majoriteten fått i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring
med Hemsö. Bjuvs kommun har behov av verksamhetslokaler de
kommande åren. Kommunen söker därför samarbetspartners som på ett
kvalitativt och ekonomiskt sätt kan bidra till kommunens utveckling genom
att bygga och drifta verksamhetslokaler. Hemsö är ett fastighetsbolag som
är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och
Tyskland. Beståndet uppgår idag till 57 miljarder kronor. Hemsös
majoritetsägare är Tredje AP-fonden.
Kommunen och Hemsö för diskussioner avseende markanvisning för
utveckling av samhällsservice i Bjuvs kommun. De projekt som är aktuella
för förhandling är uppförande av LSS-lokaler på Brogårda 8:7 i Bjuvs tätort
respektive en nybyggnation av förskola på Sellebergaområdet.
LSS på Brogårda 8:7, Bjuvs tätort. Avser lokaler för korttidsvistelse och
dagligverksamhet för kommunens LSS-verksamhet. De nya lokalerna ska
ersätta de som lämnas på Västergatan i Billesholm. Befintliga lokaler måste
lämnas vid utgången av 2021 varför det är angeläget att snabbt hitta en
ersättning. På fastigheten finns befintliga byggnader (tidigare Brogårda
förskola) som ska rivas inom projektet.
Förskola Selleberga Avser byggnation av en ny förskola med 6 avdelningar
inom stadsutvecklingsområdet Sellebergas första etapp. Kommunen är
öppen för privat utförare om det finns kommersiellt underlag. Genomförande
av projektet förutsätter en ny detaljplan för området.
Intentionen är att hyresavtal ska tecknas med kommunen som hyresgäst i
ett långsiktigt hyresförhållande (preliminär avtalslängd 25 år med
indexering).
Juridiska förutsättningar
Det som nu är föremål för politiskt beslut är en avsiktsförklaring. En
avsiktsförklaring är normalt inte juridiskt bindande utan används i sådana
fall när den planerade affären är omfattande och innebär längre
förberedande förhandlingar. Den aktuella avsiktsförklaringen gäller till och
med 2021-12-31. Om parterna inte har enats om ett avtal eller om en
förlängning av en tidsfrist kommer avsiktsförklaringen automatiskt upphöra
att gälla vid denna tidpunkt.
Om avsiktsförklaringen så småningom skulle mynna ut i ett avtal om
markförsäljning till Hemsö behöver det i avtal säkerställas att försäljningen
sker till marknadspris.
Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid
försäljning av kommunal mark. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att
kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. För att
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2020-09-09
Kommunstyrelsen

markförsäljningen ska ske i enlighet med kommunallagen och EU:s
statsstödsregler krävs oberoende värderingar för att säkerställa att affärerna
sker på marknadsmässiga grunder.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig när
kommunen säljer mark. Det är dock nödvändigt att genomföra offentlig
upphandling avseende den delen av ett eventuellt kommande avtal som
utgör byggentreprenad. Kommunen och Hemsö är införstådda med att LOU
ska tillämpas avseende kontrakt som kan anses utgöra byggentreprenad.
Att LOU ska följas har redan nu tagits in i avsiktsförklaringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna avsiktsförklaringen mellan Bjuvs kommun och Hemsö och att ge
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare, i uppdrag att
underteckna avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02, § 144

Yrkande
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S), Bo Hallqvist
och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på ärendet.
Jörgen Johnsson (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskotts förslag och
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan Bjuvs
kommun och Hemsö och att ge kommunstyrelsens ordförande, eller dennes
ersättare, i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Reservation
./.

Ledamöterna från (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande.
Nils Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2020-09-09
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
Hemsö Fastighets AB
Planeringsavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2020-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 214

Dnr 2020-00532

Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7, Bjuv
Sammanfattning
Hyresavtalet för befintliga lokaler på Västergatan är uppsagt till 2021-12-31.
Efter detta har ett ordförandebeslut av vård- och omsorgsnämndens
ordförande om att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med LSSverksamheten utreda möjligheterna för nya lokaler för LSS 3. Därefter har
kommunstyrelsen 2020-09-09, § 116. beslutat om att teckna en
avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Hemsö om att parterna ska verka för
att Hemsö ska tillgodose kommunen med de lokaler som behövs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-28, § 178, om
planuppdrag för Brogårda 8:7 och del av Brogårda 8:36. Planen beräknas
gå ut på samråd 2020-12-17.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2020-11-26
Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7 Bjuv
Avsiktsförklaring avseende samhällsfastigheter i Bjuv

Ärendet
För att reglera kostnaderna med Hemsö har ett utkast till
markanvisningsavtal tagits fram. Avtalet reglerar vem som står för vilka
kostnader under samverkanstiden samt vem som står för respektive
kostnad om projektet skulle avbrytas.
Hemsö ska bekosta:
-

Utrednings- och projekteringskostnader

-

Bygg- och anläggningskostnader

-

Framtagande av planhandlingar

-

Rivning av befintlig byggnad

Planeringsavdelningen ska bekosta:

Justerarnas signaturer

-

Byggnadsförvaltningens interna tid på planarbete

-

Utredningskostnader som behövs för planarbetet som inte kunnat
förutspås
Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2020-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Värdering av fastigheten

Skulle det visa sig att det inte finns förutsättningar för att fortsätta projektet
ska kommunen och Hemsö dela lika på upparbetade kostnader som blivit
godkända av den styrgrupp som blivit tillsatt för projekten (bestående av
planeringschef, kommundirektör och ekonomichef för kommunens räkning).
Väljer kommunen att avsluta projektet ska kommunen utöver ovanstående
även ersätta Hemsö för deras kostnader för plankonsult samt kostnader för
rivningsarbeten av befintlig byggnad. Detta får anses som mest skäligt då
detta är kostnader som kommunen skulle haft även utan samverkan med
Hemsö.
Väljer Hemsö att avsluta projektet ska inga ersättningskrav uppkomma
gentemot varandra.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
besluta att:
Godkänna markanvisningsavtalet med Hemsö
Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna markanvisningsavtalet för kommunens räkning.

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och avslagsyrkandet
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Godkänna markanvisningsavtalet med Hemsö

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2020-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Beslutet skickas till:
Hemsö Fastighets AB
Planeringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2021-05-12
Kommunstyrelsen

§ 61

Dnr 2021-00219

Överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 i Bjuv
Sammanfattning
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt. Arbetet med en ny detaljplan har pågått under vintern planen och
kommer förmodligen att antas i byggnadsnämnden under april.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-22
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
Värdeutlåtande från Svefa AB, 2020-12-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214, 2020-12-09
Kommunstyrelsen, § 116, 2020-09-09 (med bilaga)

Ärendet
Detta ärende rör överlåtelse av fastigheten Brogårda 8:7 till Hemsö.
Förhandlingar om ett hyresavtal sker under skrivandes stund. Överlåtelse
av fastigheten är villkorat med att:
1. Detaljplanen för området vinner laga kraft.
2. Bygglov blir beviljat.
3. Hyresavtalet för lokalerna går igenom.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2021-05-12
Kommunstyrelsen

att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag på förslaget.
Nils Nilsson (C) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande på avslagsyrkandet, och finner att
arbetsutskottet beslutar att avslå avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förlag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar
sig skriftligen till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05, § 98

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder
(S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till avslagsyrkandet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-12
Kommunstyrelsen

Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande på avslagsyrkandet, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Christer
Landin (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget
yrkande.
./.

Beslutet skickas till :
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltning
Sofia Lundblad, mark- och exploateringsingenjör
sofia.lundblad@bjuv.se

1(2)

Datum

Referens

2021-06-03

KS 2021-00219

Ert datum

Er referens

Återremiss av överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 med
Hemsö
Sammanfattning av ärendet
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31, § 55, beslutades om
återremiss med motiveringen: ”På grund av ärendets vikt och omfattning så
behöver ledamöterna mer klarhet i vitala delar, så därför yrkar jag på en
återremiss av ärendet”.
Förvaltningen har med utgångspunkt i diskussioner under
Kommunfullmäktiges sammanträde samt även till viss del diskussioner
under Kommunstyrelsens beredning valt att komplettera ärendet med
uppgifter om rivningskostnader, preliminär BTA enligt förslag till bygglov
samt, grundat på denna, en preliminär köpeskilling.
I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-06-03
Kommunfullmäktige 2021-05-31, § 55
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-04-09
Värdeutlåtande från Svefa AB, 2020-12-03
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7
Avsiktsförklaring avseende samhällsfastigheter i Bjuv

Ärendet
Köpeskilling
När det gäller konstruktionen av köpeskillingen grundar sig denna på att
vissa kostnader i projektet dras av från köpeskillingen och att Hemsö ligger
ute med betalningen till dess att markaffären genomförs.
Valet av tillvägagångssätt grundar sig på praktiska omständigheter att det
saknas lämpligt investeringsprojekt då projektet påbörjades efter förslag till

Datum

Bjuvs kommun

2021-06-03

Sida

KS 2021-00219

budget lagts samt att Hemsö efter diskussioner erbjöd sig att ligga ute med
pengar för kommunens kostnader för rivningsentreprenaden och åtgärder i
kommunens gång- och cykelbana norr om fastigheten. Överenskommelsen
var att dessa kostnader sedan skulle dras av på köpeskillingen av
fastigheten Brogårda 8:7. Det bedömdes möjligt att bekräfta upplägget
genom att teckna en markanvisning. Med tanke på en nära förestående
intäkt behövde inte heller kommunen besluta om ombudgetering från något
annat investeringsprojekt.
Avseende köpeskillingens beräkning grundar sig denna på ett bedömt antal
kvadratmeter (BTA – Bruttoarea). Vid avtalets upprättande var byggnadens
bruttoarea (BTA) inte känd. Upphandlingen för åtgärderna i gång- och
cykelbanan var inte slutförd och dessa kostnader också okända. I dag finns
en bedömd kostnad på 175000 kr för cykelbanan enligt entreprenadavtalet.
Köpeskillingen bedöms med de uppgifter som finns att tillgå idag uppgå till
897 000 kr.

Beräknad köpeskilling = BTA*Byggrättspris – rivningskostnad –
kostnader för åtgärder i GC = 1134*1500 - 629000 -175000 = 897 000 kr
Detta under förutsättning att antal kvadratmeter bruttoarea (BTA) landar på
1134 kvadratmeter enligt sökt bygglov. Beviljas ytterligare bygglov på
fastigheten inom 10 år utgår en tilläggsköpeskilling på 1500 kr/kvm
bruttoarea.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvsfastigheter AB, samt ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Planeringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Diariet
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§ 55

Dnr 2021-00219

Överlåtelseavtal för Brogårda 8:7 i Bjuv
Sammanfattning
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt. Arbetet med en ny detaljplan har pågått under vintern planen och
kommer förmodligen att antas i byggnadsnämnden under april.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-22
Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7
Värdeutlåtande från Svefa AB, 2020-12-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214, 2020-12-09
Kommunstyrelsen, § 116, 2020-09-09 (med bilaga)

Ärendet
Detta ärende rör överlåtelse av fastigheten Brogårda 8:7 till Hemsö.
Förhandlingar om ett hyresavtal sker under skrivandes stund. Överlåtelse
av fastigheten är villkorat med att:
1. Detaljplanen för området vinner laga kraft.
2. Bygglov blir beviljat.
3. Hyresavtalet för lokalerna går igenom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-31
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag på förslaget.
Nils Nilsson (C) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande på avslagsyrkandet, och finner att
arbetsutskottet beslutar att avslå avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förlag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar
sig skriftligen till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05, § 98

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-31
Kommunfullmäktige

Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder
(S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M) och Kalle Holm (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och
Claes Ossléns (SD) avslagsyrkande på avslagsyrkandet, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlåtelseavtalet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 5590797600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, samt ge
kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna Marköverlåtelseavtal för Brogårda 8:7 för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD), Christer
Landin (S) och Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 2021-05-12, § 61

Yrkanden
Mikael Henrysson (SD), Lisbeth Madsen (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Bolinder (-) yrkar på återremiss ”På grund av ärendets vikt och
omfattning så behöver ledamöterna mer klarhet i vitala delar, så därför yrkar
jag på en återremiss av ärendet”.
Nils Nilsson (C) och Anders Månsson (S) yrkar bifall till Kenneths Bolinders
(-) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-31
Kommunfullmäktige

Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
NEJ = Kenneth Bolinders (-) yrkande på återremiss
JA = ärendet ska avgöras idag

Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
14 NEJ-röster och 14 JA-röster

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2021-00217

Återremiss av Hyreskontrakt för Brogårda 8:7 med
Hemsö
Sammanfattning
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31, § 56, beslutades om
återremiss med motiveringen: ”Analogt med föregående ärende (§ 55) så
yrkar jag återremiss av ärendet”.
Förvaltningen tolkar formuleringen som att en återremiss av
marköverlåtelsen, § 55, förutsätter att man avvaktar att besluta om
hyresavtal för vilket en godkänd marköverlåtelse är en förutsättning samt att
även detta ärende bör förtydligas i vissa delar utifrån frågeställningar som
framförts under beredningen. Förvaltningen har därför med utgångspunkt i
diskussioner under kommunfullmäktiges sammanträde samt diskussioner
under Kommunstyrelsens beredning valt att även komplettera ärendet med
uppgifter om jämförbara kostnader för att bygga i egen regi, lokalernas
hyreskostnader, hyrestid samt kravet på upphandling.
I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-06-03
Kommunfullmäktige 2021-05-31, § 56
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-04-28
Tekniska nämnden, 2021-04-27, § 39
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic, 2021-04-20
Hyreskontrakt med bilagor
Lokal- och funktionsprogram
Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7
Avsiktsförklaring avseende samhällsfastigheter i Bjuv
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Ärendet
Kostnadsjämförelse mot att bygga själva
Hemsö är ett företag som idag bygger och äger flera samhällsfastigheter
och har en bred kompetens kring projektering och genomförande av dessa.
Genom att samarbeta med en professionell aktör som är specialiserade mot
samhällsfastigheter kan kommunen dra nytta av deras kompetens och
därmed få såväl ekonomiska som organisatoriska vinster.
Fastighetsavdelningen har undersökt alternativet med att bygga lokalerna i
egen regi. Flera av de undersökta alternativen är modulhus vilket gör att
dessa inte är anpassade efter den verksamhet som ska bedrivas på
platsen. Fastighetsavdelningen drar slutsatsen att dessa lösningar blir
dyrare på sikt. För att få lokaler som är anpassade till vår LSS-verksamhet
var deras rekommendation att göra en traditionell upphandling av
verksamhetsanpassade lokaler i stället för att välja ett modulhus. Kalkylen
på detta landade på ca 33,4 mkr. Detta grundas på den kalkyl som togs
fram för LSS projekt 2. I den upphandling som kommunen och Hemsö
genomfört landade entreprenadkostnaden i stället på 24,8 mkr, det vill säga
8,6 mkr lägre än om kommunen byggt själva.
Hyreskostnaden för lokalerna
En upphandling av byggentreprenaden är nu genomförd och det totala
anbudet för byggentreprenaden landade på ett fast pris av 24 800 000 kr.
Detta innebär en hyra på 1,9-2 mkr kr/år för lokalerna enligt den hyrestrappa
som Hemsö har tagit fram. Fastighetsavdelningen beräknade att internhyran
om kommunen skulle bygga själva skulle landa på 2 005 000 kr/år.
Hyrestid
Som tidigare nämnts är lokalerna specialanpassade för LSS-verksamhetens
behov. Detta innebär en hög risk för Hemsö om lokalerna skulle sägas upp
då lokalerna är relativt svåra att anpassa och bygga om för annat ändamål.
Därför har 25 år satts som avtalstid.
Förfarandet med LOU
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som
genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med
upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster
eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
LOU gäller enligt 3 kap. 19 inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,
arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan
rätt till fastighet. Detta innebär att kommunen kan ingå ett hyreskontrakt
utan att kontraktet behöver upphandlas.
Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som regleras i
LOU gäller bestämmelserna för det slag av upphandling som är
huvudföremålet för kontraktet enligt 2 kap. 2 § LOU.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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EU-domstolen (Impresa Pizzarotti, C-213/13) har uttalat att avtal om
byggnadsverk som inte påbörjats vid ingående av hyresavtalet ska anses
vara byggentreprenadkontrakt, om byggnadsverket motsvarar de behov
som upphandlande myndighet angett.
Eftersom lokalerna kommer att utformas efter kommunens behov och
instruktioner innebär det att kommunen eller Hemsö behöver göra en
upphandling av byggentreprenaden medan hyreskontraktet mellan parterna
inte behöver upphandlas.
Hemsö har ansvarat för att ta fram ett förfrågningsunderlag i samråd med
kommunens tjänstemän och upphandlingsenhet. Därefter är det
kommunens upphandlingsenhet som utannonserat upphandlingen och
Bjuvs kommun har tecknat avtalet med entreprenören. Kommunen har i sin
tur överlåtit avtalet med entreprenören till Hemsö.
Kommunstyrelsens förvaltning gör därför bedömningen att processen med
upphandlingen gått korrekt till och att kommunen har uppfyllt alla krav enligt
LOU.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvs fastigheter AB och ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till förslaget.
Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar avslag på
avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå
avslagsyrkandet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna hyreskontraktet med Hemsö
Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under namnändring till Hemsö Bjuvs
fastigheter AB och ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att underteckna hyreskontraktet för kommunens räkning.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-09, § 132

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar avslag till förslaget.
Christer Landin (S), Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till
avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag på avslagsyrkandet.
Ted Nilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå
avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvs fastigheter AB och ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Terhi Laine (S),
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) reserverar sig skriftligen till
förmån för eget yrkande.
./.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Sofia Lundblad, mark- och exploateringsingenjör
sofia.lundblad@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-04-28

KS 2021-00217

Ert datum

Er referens

Hyresavtal med Hemsö AB gällande LSS, Brogårda i
Bjuv
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp hyreskontraktet för lokalerna på Västergatan
19 A-C i Billesholm då dessa inte är ändamålsenliga och inte uppfyller de
lagkrav som ställs på verksamheterna. Hyreskontraktet är uppsagt till 202112-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 att teckna en avsiktsförklaring om
bland annat lokaler för en LSS-verksamhet på Brogårda 8:7. 2020-12-09
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna ett
markanvisningsavtal för projektet.
Fastighetsavdelningen har förhandlat och tagit fram ett avtalsförslag på
hyreskontrakt och en gränsdragningslista med Hemsö för korttidsvistelse,
korttidstillsyn samt daglig verksamhet. Fastighetsavdelningens bedömning
är att hyresavtalet uppfyller verksamhetens behov. Kommunstyrelsens
förvaltning har inget att erinra mot fastighetsavdelningens bedömning.
Tekniska nämnden beslutade 2021-04-27 att föreslå kommunfullmäktige
godkänna hyresavtalet med Hemsö AB.
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat hyreskontraktet och kan
konstatera att hyresavtalet är upprättat på marknadsmässiga grunder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-28
Tekniska nämnden 2021-04-27, § 39
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic daterad 2021-04-20
Hyreskontrakt med bilagor

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, och ge kommunstyrelsens

Datum

Bjuvs kommun

2021-04-28

Sida

KS 2021-00217

ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska nämnden, fastighet
Diariet
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§ 39

Dnr 2021-00081

Hyresavtal LSS projekt 3 - Brogårda
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp kontraktet med Bjuvsbostäder AB gällande
Västergatan 19 A – C i Billesholm. Bakgrund till beslutet är att lokalerna inte
är ändamålsenliga och inte uppfyller de olika lagkrav som ställs på
verksamheterna.
Västergård – Daglig verksamhet
Gruppbostad Västergatan A och Västergatan B (10 platser)
Solstrålen – Korttidsvistelse och korttidstillsyn
Mini-DC – Korttidsvistelse och Daglig verksamhet
Hyresavtalet för hela fastigheten är uppsagt till 2021-12-31 och
ersättningslokaler behöver stå klara till dess.
Västergårds dagliga verksamhet kommer att flyttas över till Kyrkskolan då
renoveringen är klar
Projektering för de båda gruppbostäderna Västergatan A och Västergatan B
är igångsatt och budget finns avsatt för detta enligt erforderliga beslut.
Bjuvs kommun har tillsammans med Hemsö inlett avtal och förhandling om
förhyrning till verksamheterna Solstrålen (kortidsvistelse och korttidstillsyn)
samt Mini-DC (korttidsvistelse och daglig verksamhet).
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har varit i dialog och
förhandling med Hemsö gällande hyresavtal och gränsdragning. Tekniska
förvaltningen bedömer att förslaget till hyresavtal uppfyller verksamheternas
behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-20, Damir Ibrahimovic, fastighetschef
Hyresavtal samt bilagor

Ajournering
Ajournering 17:48 – 18:04

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige godkänna hyresavtalet med Hemsö AB

Ajournering
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Ajournering 18:24-18:35

Yrkande
Krister Nilsson (c) Yrkar beslutet ska läggas till Vård- och
Omsorgsnämnden för yttrande.
Ordförande yrkar avslag på Krister Nilsson (C) yrkande

Proposition
Ordförande ställer proposition på Krister Nilsson (C) yrkande och
ordförandes avslagsyrkande och finner att Krister Nilsson (C)
yrkande avslås.
Votering
Votering begärd och ska genomföras
JA=Avslag
NEJ=Yrkande
Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
5 JA-röster 4 NEJ-röster

Deltar ej i beslut
Bo Blixt (S)
Håkan Olsson (S)
Krister Nilsson (C)
Alf Nilsson (S)
Meddelar att dom ej deltar i beslutet
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna
hyresavtalet med Hemsö AB.

Reservation
Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Introduktion
1.

Inledning
Lokalerna ska inrymma tre olika verksamheter, Korttidstillsyn/Korttidsvistelse
(barn), Daglig verksamhet samt Korttidsvistelse (vuxna) enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det ska också finnas ett
gemensamt utrymme för de medarbetare som ska arbeta inom de olika
verksamheterna.
Om man har en omfattande funktionsnedsättning har man rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet
med detta lagrum. Det ingår till exempel att man ska ha möjlighet att arbeta,
studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna
vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud
på samma villkor som alla andra.
Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen efterföljs. Varje
stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till individuella behov, som kan variera
genom hela livet. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen
utformas och när den genomförs. Om det är ett barn som behöver hjälp är det
viktigt att barnet får information så hen förstår. Det ska vara möjligt för barnet
att vara delaktigt och kunna uttrycka sina egna tankar och önskemål. Barnets
bästa ska väga tungt i beslut om vilka insatser som ska sättas in.
Funktionsprogrammet ska ses som en riktlinje och vägledning vid planering av
verksamheterna och utgöra ett underlag för att skapa en fungerande miljö för
så väl den enskilde som för medarbetarna som ska arbeta där.

2. Förutsättningar
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Insatsen innebär att en person med
funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller
längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse och kan organiseras som ett
korttidshem, som ett läger eller som kollo. Insatsen ska kunna erbjudas
regelbundet eller vid akuta behov i familjen. Insatsen kan ges till både barn och
vuxna. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och
att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det
kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och
vårdnadshavare, eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, som har
förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna
hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar,
studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och
aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social
gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsyn kan variera
mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.
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Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Den dagliga
verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt
LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra
deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska erbjuda den
enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens
önskemål. Socialstyrelsen rekommenderar att lokaler för daglig verksamhet inte
samlokaliseras med en bostad med särskild service för vuxna, för att undvika en
institutionell miljö. I daglig verksamhet ingår också omvårdnad, det vill säga stöd
och hjälp med de dagliga behoven som deltagaren har svårt att klara själv, till
exempel att sköta hygienen, äta, klä sig, förflytta sig och kommunicera.
3. Lagar och förordningar
De verksamheter som ska bedrivas i lokalerna styrs av LSS (Lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade), HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
Arbetsmiljölagen, m.fl. lagar.
Det ska byggas enligt plan- och bygglagen och följa boverkets byggregler.
LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt
personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges ovan. Målet ska vara att
den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Den ska vara grundad på
respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska
i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser
som ges.
När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
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Miljö
1.

Den enskildes behov i centrum
Verksamheten ska inte upplevas som en institution. Bästa miljön skapar
välbefinnande, trygghet och igenkänning så att den enskilde kan leva sitt liv så
självständigt som möjligt.
Oavsett funktionsnedsättning ska miljön stimulera och ge utrymme till
gemensamma aktiviteter. En flexibel byggnad gör att gemensamma utrymmen
kan användas på flera sätt och utformas efter den enskildes behov och
förutsättningar.
Det ska i möjligaste mån vara lätt att överblicka lokalerna då detta underlättar
informationsinhämtning. Färg, kontraster, ljus, ljud och symboler kan också
underlätta möjligheten att orientera sig. En genomtänkt miljö skapar
förutsättningar till ett mer självständigt liv. Det är även väsentligt att undvika
buller och andra oönskade ljud i de gemensamma utrymmena. Det ska finnas
plats för rörelsehjälpmedel.

2. Den enskildes behov i verksamheten
Miljön ska också värna den enskildes självständighet, delaktighet och integritet.
Det är därför av vikt att, i utformningen av verksamheten och dess utemiljö,
sträva efter att återskapa naturliga miljöer. Med naturliga miljöer avses sådant
som är en självklar del av livet och som stimulerar olika sinnen, skapar
nyfikenhet, aktivitet och erbjuder varierade och meningsfulla miljöer.
Goda förutsättningar för högteknologiska och innovativa lösningar för personer
med olika funktionsvariationer ska finnas.
3. Utformning och utveckling
Ett sätt att ta sig an utmaningen kring hemlik miljö kontra naturliga miljöer som
stimulerar till gemensamma aktiviteter kan vara att i de privata delarna fokusera
på det hemlika och i de allmänna utrymmen skapa en utformning med variation
som tilltalar flera men på olika sätt. Goda förutsättningar för högteknologiska
och innovativa lösningar för personer med kognitiv svikt och/eller
beteenden som tar sig uttryck i rastlöshet, vandringar och rop ska finnas.
Verksamheten ska generellt vara anpassat för personer med somatiska-,
psykiska- och kognitiva nedsättningar men också vara flexibelt och kunna
ställas om till annat vård- och omsorgsboende.
En annan trend är fysisk aktivitet. Det finns en ambition att skapa
förutsättningar för att röra sig naturligt i sin vardag både inom det särskilt
boende och utanför. Det ska vara enkelt att ta fram inne och ute samt
möjligheter till att bli stimulerad via lukt, syn och hörsel.
4. Utemiljö
Forskning och studier visar på att utemiljön är viktig för måendet. Trädgården är
effektiv och viktig för att stimulera våra sinnen. En trädgård ska därför finnas i
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direkt anslutning till byggnaden dit så många som möjligt ska kunna ta sig utan
att be någon annan om hjälp. Det ska finnas möjlighet att vara en del av dagen
ute i friska luften.
Stensatt uteplats för plats till bord och stolar med insynsskydd. En utemiljö som
är anpassad till verksamheten, med lekredskap så som gungor, klätterställning,
sandlåda, rullstolsanpassad gunga. Gräsmatta samt asfalt. Möjlighet till yta att
kunna odla i pallkragar o dyl.
Tillgång till redskaps-, cykel- och rullstolsförråd.
5. Verksamheten även en arbetsplats
En god arbetsmiljö för medarbetarna är en förutsättning för att skapa en hög
kvalitet i arbetet med den enskilde. Verksamhetens utformning ska förebygga
hot, våld samt belastningsskador hos medarbetarna samt möjliggöra effektiva
arbetsflöden.
Vid byggnation ska såväl effektivitet, arbetsmiljö som kvalitet beaktas.
Korridorer bör exempelvis undvikas eftersom de uppfattas som institutionella
och bidrar till ineffektivt arbete. Tillgång till närförråd, smidiga lösningar och
teknik som underlättar arbetet ska finnas.

Allmänt för byggnaden
Allmänt för byggnaden gäller att materialsättning, utemiljö, brandtekniska
lösningar, byggnadens akustik mm. ska utföras i likhet med LSS-2, Bjuv 4:4.
Byggnaden ska uppföras enl. de krav som ställs för att uppfylla certifieringen
Miljöbyggnad Silver 3.0. Samtliga väggar förstärks med inre skivlag av plywood.
Utöver det krävs extra förstärkning i vägg bakom medicinskåp stödhandtag o.d.
Samtliga takskenor ska projekteras i samråd med verksamheten.
Solskyddslösningar ska studeras samt dimensioneras för att undvika en hög
solvärmelast.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelsen i sin helhet förses med fönster o.d. i okrossbart glas samt
utformas till en hemlik miljö.
1.








Huvudentré
Huvudentrén ska:
Vara inbjudande och välkomnande.
Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
Erbjuda sittplatser.
Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
Ha plats för rullstolsbyte mellan inom och utomhusrullstol samt
förvaringsyta till en utomhusrullstol.
Inkludera plats för avhäng av ytterkläder.
Förses med en nedsänkt torkmatta
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2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor inom korttidsvistelsen ska:
 Vara överblickbara och luftiga.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Förses med belysning och ljusinsläpp som bidrar till lugnande
upplevelser.
 Möjliggöra självständig förflyttning.
3. Tillagningskök, ca 15m²
Tillagningsköket ska:
 Vara avskilt och låsbart.
 Upplevas luftigt, med utblick till matsal.
 Dimensioneras för att tre personer ska kunna laga mat samtidigt.
 Utrustas med för verksamheten anpassade köksmaskiner.
 Vara möjligt att med lätthet justera i höjdled.
 Förses med utdragbar sockel som kan användas som pall.
 Inneha två vaskar. Varav en används till handhygien och en avvänds vid
beredning av livsmedel.
 Förses med lås på lådor och skåp innehållande vassa föremål.
4. Matsal, ca 12 m²
Matsal ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till tillagningsköket.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang innehållande sex
sittplatser.
 Förses med dagsljusinsläpp.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
5. Aktivitetsrum 1 & 2, á 15m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen samt skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Förses med dagsljusinsläpp.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter.
 Erbjuda en trygg miljö.
 Kunna ställas om och anpassas utifrån behov och aktivitet.
 Uppmuntra till olika slags aktiviteter, ensam eller i grupp, exempelvis
möjlighet att se på TV, pyssla, baka, spela spel, läsa och koppla av.
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6. Förråd, 10m²
Förråd ska:
 Inkludera vägghängt hyllsystem.
7. Sinnesrum, 15m²
Sinnesrum ska:
 Vara överblickbart.
 Ej förses med dagsljusinsläpp.
 Kunna mörkläggas till fullo.
 Ha väggar inkl. dörr som innehar en total ljudreduktion om R’w 44dB.
8. Lägenhet 1, Lägenhetsrum, ca 24m² inkl. badrum.
Lägenhetsrum ska:
 Placeras i närmre anslutning till entrén än lägenhet 2-3.
 Förses med en separat entré direkt ut.
 I övrigt utformas som lägenhet 2-3.
9. Lägenhet 2-3, Lägenhetsrum, á ca 24m² inkl. badrum.
Lägenhetsrum ska:
 Vara som en vanlig lägenhet, om än i mindre skala.
 Vara extra ljudisolerat.
 Ha funktion för fullständig mörkläggning av rummet, skyddad bakom
plexiglas, motorstyrd, fjärrstyrd.
 Ha minst ett fönster med låg bröstningshöjd (min 400mm).
 Ha plats för inbyggd förvaring för kläder, skor och ytterkläder i form av
600mm garderobslängd med klädstång, fullhöjd.
 Ha plats för förvaringsutrymme till förbrukningsmaterial, i form av
600mm garderobslängd med hyllplan, fullhöjd. Förberett för
medicinskåp.
 Ha en lägenhetsskiljande dörr om 11M försedd med trycke och lås.
 Förberedas för taklyft.
 Inkludera sängplats för rullstolsburen person.
10. Lägenhet 1-3 Badrum
Badrum ska:
 Vara avsedda för duschvagn.
 Möjliggöra grundläggande personlig hygien, både på egen hand, och
med stöd av personal.
 Ha ett högt låsbart förvaringsskåp utan spegel till hygienartiklar,
underkant. 300 öfg., inrett med hyllplan av träfiber, lackerade.
 Förses med dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas
till den enskildes funktionsförmåga, typ Bano eller likv.
 Förses med liggande stödhandtag, l:600 i dusch.
 Ha tvättställ som med lätthet kan justeras i höjdled.
 Ha wc som med lätthet kan justeras i höjdled.
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Erbjuda trygg och säker förflyttning.
Vara förberett för taklyft.
Ha två rumsskiljande dörrar. Varav en 11M med utökad
tillgänglighetsnivå, samt en om 9M, med sänkt tillgänglighetsnivå.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet i sin helhet förses med fönster o.d. i okrossbart glas.

1.

Huvudentré
Huvudentrén ska:
 Vara inbjudande och välkomnande.
 Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
 Erbjuda sittplatser.
 Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
 Ha en låsbar yta med plats för ytterplagg samt två utomhusrullstolar.

2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor inom daglig verksamhet ska:
 Vara överblickbara.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Belysas och förses med ljusinsläpp som bidrar till lugnande upplevelser.
 Möjliggöra självständig förflyttning.
 Förses med en nedsänkt torkmatta
3. Aktivitetsrum 1-4, á 12m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen samt skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Ha tillgång till dagsljus.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter
 Erbjuda en trygg miljö.
4. RWC/ Dusch 1-2, á 8m²
RWC/ Dusch ska:
 Inte innehålla spegel.
 Förses med en alternativ flyktväg.
 Ligga i direkt anslutning till aktivitetsrum 1 respektive 2.
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5. RWC 3 á 5 m²
RWC ska:
 Inte innehålla spegel.
 Ligga i nära anslutning till aktivitetsrum 3-4.
6. Kök ca 10m²
Kök ska:
 Inkludera pentry för uppvärmning samt förvaring av medhavd mat.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till matsal.
 Inkludera diskmaskin, förvaringsutrymme, kyl, frys och mikro.
 Kunna stängas och låsas.
 Upplevas luftigt, med utblick till matsal.
 Förses med lås på de lådor och skåp innehållande vassa föremål.
7. Allrum / Matsal, ca 24m²
Matsal ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Förses med dagsljus.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang innehållande sex
sittplatser.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
8. Förråd, 10m²
Förråd ska:
 Förses med vägghängt hyllsystem.

Korttidstillsyn/korttidsvistelse
Korttidstillsyn/ Korttidsvistelsen i sin helhet utformas till en hemlik miljö.
1.






Huvudentré
Huvudentrén ska:
Vara inbjudande och välkomnande.
Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
Erbjuda sittplatser.
Inneha funktionsyta för byte av utomhusrullstol till inomhusrullstol.
Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
Förses med en nedsänkt torkmatta

2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor ska
 Vara överblickbara.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
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Belysas och förses med ljusinsläpp som bidrar till lugnande upplevelser.
Möjliggöra självständig förflyttning.

3. Förråd, ca 7m²
Förråd ska:
 Ligga i direkt anslutning till huvudentré.
 Dimensioneras med plats för fyra utomhusrullstolar.
4. Tillagningskök, ca 15m²
Tillagningsköket ska:
 Kunna användas för att tillsammans med brukare laga mat och baka.
 Kunna användas för att laga och servera frukost, mellanmål, fika, lunch
och kvällsmål till 10 personer.
 Dimensioneras så att 4 personer ska kunna laga mat samtidigt.
 Utrustas med för verksamheten anpassade köksmaskiner.
 Vara möjligt att med lätthet justera i höjdled.
 Inneha två vaskar. Varav en används till handhygien och en avvänds vid
beredning av livsmedel.
 Förses med lås på de lådor och skåp innehållande vassa föremål.
 Förses med utdragbar sockel som kan användas som pall.
5. Matsal, ca 20m²
Matsalen ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till tillagningsköket.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang med 12
sittplatser samt plats för soffgrupp.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
6. Aktivitetsrum, 15m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen, skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Ha 3 garderobslängder, á 600mm försedda med hyllplan.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
7. Tv-rum 1, 20m²
Tv-rum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen, skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Förses med dagsljusinsläpp samt mörkläggning.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter.
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Erbjuda en trygg miljö.
Kunna ställas om och anpassas utifrån behov och aktivitet.
Uppmuntra till olika slags aktiviteter, ensam eller i grupp, exempelvis
möjligt att se på TV, pyssla, baka, spela spel, läsa och koppla av.

8. Tv-rum 2, 20m²
Tv-rum 2 ska:
 Innehar samma krav och funktioner som aktivitetsrum 1.
 Förses med taklyft.
9. Sinnesrum, 15m²
Sinnesrum ska:
 Vara överblickbart.
 Inte förses med dagsljusinsläpp.
 Kunna mörkläggas till fullo.
 Förses med taklyft.
 Ha väggar, inkl. dörr som innehar en total ljudreduktion om R’w 44dB.
10. Lägenhet 1-6 Lägenhetsrum, ca 24m² inkl. badrum
Lägenhetsrum ska:
 Vara som en vanlig lägenhet, om än i mindre skala.
 Vara förberett för taklyft.
 Ha sol- och insynsskydd samt mörkläggning.
 Ha minst ett fönster med låg bröstningshöjd (min 400mm).
 Ha plats för inbyggd förvaring för kläder, skor och ytterkläder i form av
600mm garderobslängd med klädstång, fullhöjd.
 Ha plats för förvaringsutrymme till förbrukningsmaterial, i form av
600mm garderobslängd med hyllplan, fullhöjd. Förberett för
medicinskåp.
 Ha en lägenhetsskiljande dörr om 11M försedd med trycke och lås.
 Belysning, IT mm. se punkt 9.
 Förses med öppningsbara vridfönster.
11. Lägenhet 1-5 Badrum
Badrummen ska:
 Vara avsedda för duschvagn.
 Vara förberett för taklyft.
 Möjliggöra grundläggande personlig hygien, både på egen hand, och
med stöd av personal.
 Ha ett högt förvaringsskåp utan spegel till hygienartiklar, uk, 300 öfg.,
inrett hyllplan av lackerat träfiber.
 Ha spegel över handfat.
 Ha dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas till den
enskildes funktionsförmåga, typ Bano eller likvärdigt.
 Förses medliggande stödhandtag, l:600 i dusch.
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Ha tvättställ som med lätthet kan justeras höjdmässigt.
Ha wc med dubbla och uppfällbara stödarmar som med lätthet kan
justeras höjdmässigt.
Erbjuda trygg och säker förflyttning.
Ha en rumsskiljande dörr om 11M.

12. Lägenhet 6 Badrum
Badrummet ska:
 Förses med badkar.
 I övrigt utformas som badrum i lägenhet 1-5

Personalutrymmen
Personalutrymmen ska gå att nå från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet. Personal som vistas här ska upplevas som tillgängliga för
brukare och besökare.
1.

Omklädningsrum, ca 5m²
Omklädningsrum ska:
 Planeras för ett effektivt flöde.
 Dimensioneras för 12 omklädningsskåp av typ Z-skåp inkl. sittbänk.

2. RWC/Dusch personal, ca 5m²
RWC/Dusch personal ska:
 Kunna användas som omklädningsrum av en person.
 Ligga i direkt anslutning till omklädningsrum.
 Vara försett med dusch inkl. draperi.
3. Personalrum, ca 12m²
Personalrum ska:
 Ge möjlighet till återhämtning.
 Vara avskilt från verksamheterna.
 Innehålla funktioner för förvaring, beredning och uppvärmning av mat.
 Innehålla vask och diskmaskin.
 Dimensioneras för ett matsalsmöblemang innehållande 6 sittplatser.
 Ha direkt koppling till avskild uteplats. Denna koppling ska även kunna
användas som entré för personal.
4. WC Personal, ca 1m²
Bör placeras på ett sätt så att endast personal kommer åt toaletten.
5. Kontor, administration, ca 10m²
Kontorsutrymme ska:
 Utformas för kontorsarbete.
 Inrymma plats för 3 små arbetsplatser i samma rum.
 Möjliggöra sekretesskyddat arbete, muntligt så som skriftligt.
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Ge plats för förvaring av pärmar, administration samt sekretesskyddat
material.

6. Jourrum 1, ca 6m²
Jourrum 1 ska:
 Innehålla övernattningsmöjlighet.
 Erbjuda möjlighet till återhämtning.
 Innehålla plats för förvaring av personliga ting under vistelse, i form av
en 600mm garderobslängd.
7. Jourrum 2, ca 6m²
Jourrum 2 utförs lika jourrum 1.
8. Tvätt, ca 10m²
Tvätt ska:
 Möjliggöra enkel, säker och rationell hantering av rent och orent gods.
 Inneha installationer som förhindrar oönskad odör att sprida sig ut från
rummet.
 Förses med installationer som förhindrar belastningsskador.
 Ha en alternativ flyktväg.
 Innehålla plats för 2 tvättmaskiner (varav en för brukare och en för
personal) och 1 torktumlare, samtliga avsedda för professionellt bruk.
 Kunna nås från samtliga verksamheter utan att beträda annan
verksamhet eller personalrum.
 Innehålla plats för skåpsförvaring med tillhörande bänk och vask.
 Innehålla låsbart förvaringsskåp för kemikalier så som tvättmedel.
9. Städcentral, ca 10m²
Städcentral ska:
 Inrymma förvaring av städutrustning, förbrukningsartiklar,
rengöringsmedel samt städvagn.
 Innehålla tvättmaskin samt torkstativ, avsedda för städmoppar.
 Ha tillgång till utslagsback med varmt och kallt vatten samt avlopp.
 Förses med installationer/teknik som förhindrar och förebygger
belastningsskador.

Utemiljö
Utemiljön ska:
 Erbjuda ytor för gemenskap och enskildhet.
 Ha platser för odling, träning och arbete (för funktioner se respektive
verksamhet).
 På ett diskret sätt erbjuda en med staket/stängsel avgränsad och
inhägnad yta.
 Ha belysning och avskärmningar som skapar vägledning och trygghet.
 Erbjuda skugga.
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Ge möjlighet till ett klimatskyddat utrymme för vistelse även vid sämre
väder.
Förses med väl utformade insynsskydd i form av plank mellan
verksamheter.
Inkludera 1 postlåda, gemensam för verksamheten, som placeras i
anslutning till gemensam komplementbyggnad.

Korttidsvistelse
Utemiljön i anslutning till korttidsvistelsen ska:
 Ha plats för kompisgunga, vattenlek, sandlåda, lekredskap, odlingslådor
och klätterställning.
 Förses med hårdgjord yta avsedd för 100m² aktivitetsområde.
 Ligga avskild från övriga verksamheter.
 Inneha en sol och insynsskyddad uteplats försedd med
serveringsmöblemang för 6 personer.
 Erbjuda gräs/ grönyta,
 Förses med vattenutkastare på fasad.
 Förses med förråd, 10m² med plats för förvaring av redskap, försedd
med dubbeldörr och inkörningsramp (alternativt ligga i marknivå).
 Förses med allmänbelysning året om.
 Inneha en variation i växter och träd, växtplanering i likhet med LSS 2,
Bjuv 4:4.

2. Daglig verksamhet
Utemiljön i anslutning till daglig verksamhet ska:
 Utformas lika utemiljön i anslutning till korttidsvistelse.
3. Utemiljö Korttidstillsyn/ korttidsvistelse
Utemiljön i anslutning till korttidstillsyn/ korttidsvistelse ska:
 Ha plats för sandlåda, 3 enskilda gungor och en rullstolsgunga,
lekredskap, odlingslådor, cykelbana, vattenlek och klätterställning.
 Förses med förråd, 10m² med plats för förvaring av redskap, försedd
med dubbeldörr och inkörningsramp (alternativt ligga i marknivå).
 Ligga avskild från övriga verksamheter.
 Förses med hårdgjord yta avsedd för 100m² aktivitetsområde.
 Yta för sol och insynsskyddad uteplats försedd med
serveringsmöblemang för 6 personer.
 Inkludera tillgänglig gräs/ grönyta med vissa partier innehållande mindre
nivåskillnader avsedda för motorikträning.
 Förses med vattenutkastare på fasad.
 Förses med allmänbelysning året om.
 Inneha variation i växter och träd, växtplanering i likhet med LSS 2, Bjuv
4:4.
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4. Parkering 1
Parkering 1 ska:
 Avse parkeringsplatser för korttidstillsyn/ korttidsvistelse.
 Ha tillgång till parkering med el-laddning.
 Ha plats för 10 parkeringsplatser avsedda för personal, varav en
parkeringsplats avsedd för funktionshindrade.
 Ha plats för parkeringsplats till verksamhetsfordon.
 Ska förläggas avskilt från parkering 2.
 Förses med skyltar vid parkeringsplatser. Textning enl. verksamhet.
5. Parkering 2
Parkering 2 ska:
 Avse parkeringsplatser för kortidsvistelse samt daglig verksamhet.
 Ha tillgång till parkering med el-laddning.
 Ha plats för två parkeringsplatser avsedda för personal.
 Förses med skyltar vid parkeringsplatser. Textning enl. verksamhet.
6. Cykelparkering
Cykelparkering ska:
 Ha tillgång till el-laddning.
 Ha plats för personalens och verksamhetens cyklar, samt ev. hjälpmedel.
 Förråd kan med fördel placeras i samma byggnad som Miljörum.
 Förläggas så den kan nås från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet.
7. Miljörum
Miljörum ska:
 Vara lättillgängligt för avhämtning av avfall.
 Förläggas med ingång max fem meter från tomtgräns.
 Utföras lika LSS 2, Fastighet Bjuv 4:4.
 Förläggas så det kan nås från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet.
8. Sprinklerscentral
 Kan förläggas i samma byggnad som miljörum alternativt miljörum/
förråd.

Teknik och övrigt
1.

Ytskikt
 Utförs lika LSS 2, Bjuv 4:4.

2. Ljus
Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i
förhållande till brukares behov, uppfylla följande krav:
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Ljusstyrka, ljusfärgton enligt krav.
Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/ behövs.
Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning
och inredning.
Belysningsuttag för dekorationer och pynt vid utvalda fönsterbänkar och
ovanför fönster.
Belysningsstyrka som är dimbar med funktionen push-button dimmer
och enkelt kan regleras.
I allmänhet gäller manuellt styrd belysning.
Miljöbelysning ska beaktas och projekteras i samråd med verksamheten.

3. Ventilation/ värmesystem
 Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma
lokalerna.
 Temperaturen ska regleras centralt.
 Värme tillförs med golvvärme, radiatorer undviks.
 Rumsgivare som placeras oåtkomligt.
 Ventilationssystemet ska leverera kyla, vilket innebär svalare luft än
uteluften.
4. Lås- och larmsystem
 Verksamheterna ska vara nyckelfria avseende såväl passage som övrigt.
 Sprinkler och utrymningslarm samt övriga installationer utförs enligt
gällande brandkrav.
 Brandcentral ska inneha kvittensfunktion som vidarekopplas till SOS.
 Låssystem ska planeras i samråd med verksamheten.
5. IT/ EL
 Byggnaden ska förses med fiber till hela verksamheten, dels kommunens
svartfiber samt allmän åtkomst till det publika nätverket.
 Det är nödvändigt att telefonin fungerar, verksamheten måste utrustas
med signalförstärkare om så krävs. Telefon ska vara kopplad till
kommunens växel och dator till kommunens intranät.
 Byggnaden ska tillhandahålla möjligheten för personal att nå
verksamhetssystem via både trådbundet som trådlöst nätverk.
 I anslutning till personalutrymme ska finnas avsedd plats för
handenheter där de kan laddas och förvaras säkert (laddningsrum).
 Det ska finnas utrymme med nätverks/ datauttag för kopiering.
 Anslutningar och uttag placeras lättåtkomligt och går i största möjliga
mån att dölja.
 Inbyggd hörslinga ska finnas.
6. Beredskap/ Brand
 Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ samt ITnätverk ska ha redundans via batteri, UPS eller likande.
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Orienteringstavlor placeras i anslutning till samtliga entréer.
Erforderlig mängd brandsläckare placeras där så lämpas.
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Bilaga 8

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE (ÄTA) Beställning
Projekt:

……………………………………………….

Datum:

…………………………………………………

ÄTA nummer:

Beskrivning av ÄTA: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kostnaden för ÄTA beslutas till ett fast belopp om : …………………… kr inklusive byggherrens påslag.
Kostnaden för ÄTA är bedömd utefter bilagd budget och slutlig kostnad redovisas efter utförd åtgärd.
Kostnaden för ÄTA är ej uppskattad och utförs med löpande räkning och kostnaden redovisas efter
utförd åtgärd

Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande avtalstid
med ränta 8 % och restvärde 0 kr.
Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen som en engångshyra.
Tillträdesdagen påverkas. Kommentar:…………………………………………………………………….

Ägare till ändringen eller tilläggsarbetet.
Hyresvärd

Hyresgäst

Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet.
Hyresvärd
Hyresgäst
Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen eller tilläggsarbetet.
Hyresvärd
Hyresgäst
Hyresgästen är återställningsskyldig
Ovan beställes härmed:

Underskrift:…………………………………………………………………………………………….
Nanmförtydligande:……………………………………………………………………………….

GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING –
LSS Boende
Bilaga 7
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten, ort

40202 0100 00

Brogårda 8:7, Bjuv

Hyresvärd

Personnr/orgnr

Hemsö Nackavillan AB
Hyresgäst

559079-7600
Personnr/orgnr

Bjuvs Kommun

212000-1041

Allmänt
Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 6 och avser enbart
att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger
tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka
investeringar som ingår i avtalet.
Ansvar för underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,
Bilaga 3 till hyresavtalet.
Definition:
Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första
gången.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

1 (4)

Investering
HV
HG
VA, TOMT
Ledningssystem
Brunnar
Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt)
Grusade ytor
P-platser inklusive markeringar

Kommentar

X
X
X
X
X

Utrustning för bilparkeringsplatser (t ex elstolpar)
Utrustning för cykelparkering på tomt
Inhägnader, grindar, stängsel
Belysningsarmaturer på tomt
Lampor, lysrör och dylikt
Papperskorgar fast monterad
Återvinningsstation, kärl
Uteplats
Trädgårdsmöbler fast monterade
Trädgårdsmöbler lösa
Skyltar på tomt
Flaggstänger
Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina)
Konstverk på tomt och fasader

X

Övrig fast utrustning på tomt
TRÄDGÅRD
Planteringar (t ex blomrabatter)
Buskar, träd, häckar
Gräsytor ej konstgräs
BYGGNAD UTVÄNDIGT
Tätskikt
Takbeläggning
Takavvattning
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning
Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor
Övrigt yttertak
Parabolantenn
Papperskorgar på fasader
Skyltar på fasader
Utvändiga fläkthus

X

Förberedelse för laddstolpar med
tomrör i HV’s åtgande.
Laddstolpar/laddboxar åligger HV

X
X
X
X
X
X

Miljörum utförs av HV

X
X
X
X
X
X
X
HV åtagande framgår av
situationsplan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

2 (4)

Investering
HV
HG
FASADER
Fasadytor
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt
Fönsterglas
Solavskärmning invändigt (t ex persienner)
Solavskärmning utvändigt
Belysningsarmaturer på fasad
Lampor, lysrör och dylikt
ENTRÉER
Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör)
Automatisk dörröppnare
Låscylinder och nycklar
Passersystem, skalskydd, porttelefon
Inbrottslarm
Lastkaj, varumottagning
BYGGNAD INVÄNDIGT
Stomme
Dörrar, glaspartier
Låscylinder och nycklar
Passersystem inom byggnaden/till lokalen
Inbrottslarm till hyresgästens lokal
Skyltar
YTSKIKT
Golv
Tak
Väggar
INREDNING
Boenderum, möbler
Köksutrustning/vitvaror fast monterad
Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro)
Sanitetsgods
Duschväggar
Tvättmaskin/Torktumlare i Tvättstuga/Städ
Övrig inredning och inredningsdetaljer i boenderum

X
X
X
X
X
X

Det som krävs för miljöcertifiering

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ej verksamhetsanknutna skyltar, t ex
utrymning och hänvisning till driftsfunktioner

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taklyft
Lös monterad konst

X

Lös inredning i matsal
Fast monterad utrustning i matsal

X

Omklädningsskåp
Mörkläggning invändigt, manuell och/eller motorstyrd

Kommentar

Utrustning för taklyft åligger HG.
Förberedelse åligger HV.

X

X
X
X

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

3 (4)

Motorstyrd mörkläggning i 1 st lägenhet (Korttidsvistele
Vuxna)
Personalmöbler
Kontorsmöbler
Kassaskåp
Vitvaror i Tvättstuga/Städ, Tvätt. och torkutrustning
Medicinskåp, medicinkylskåp, Spoldesinfektor och
liknande utrustning

X
X
X
X
X

Se ovan.
X

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

4 (4)

Investering

HV
VVS OCH VENTILATION
Pumpar
Golvbrunnar
Sanitetsgods
Vattenledningar/avloppsledningar
Tappkranar och termostatblandare
Reglerutrustning
Kanalsystem för luftbehandling
Fläktaggregat
Ventilationsdon
Filter (för luftbehandling)
Värmeledningssystem
Värmeväxlare
Imkanal kök
Boendesprinkler
ELINSTALLATIONER
Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar
Kraftledningar (även på tomt)
Transformatorer (högspänningsanläggning)
El centraler
Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don)
Armaturer platsbelysning (inkl. HF-don)
Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex vid konst,
växter)
Eluttag utvändiga, invändiga
LARM
Driftlarm för fastighetens tekniska system
Inbrottslarm
Överfallslarm
Trygghetslarm
Nödsignalsystem WC/RWC
Kallelsesignalsystem
BRAND

Kommentar

HG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Korttidsvistelse Vuxna/Barn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se separat gränsdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA
Kanalisation, tele/data
Ledningsnät, data/bredband
Telefoner/televäxel
TV-digitalbox
Kabel-TV

X
X
X
X
X

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

5 (4)

Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad
Bilaga 6
Avser

Hyresavtal nr

I Fastigheten, Ort

40202 0100 00

Brogårda 8:7, Bjuv

Hyresvärd

Personnr/orgnr

Hemsö Nackavillan AB
Hyresgäst

559079-7600
Personnr/orgnr

Bjuvs Kommun

212000-1041

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt
”Part”.

1

Bakgrund och syfte

1.1

Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den
lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att
byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig upphandling ”LOU” se därvid punkt
3.3 nedan.

1.2

Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till
Hyresavtalet.

1.3

Hyresgästen är en myndighet som omfattas av lag (2007:1091) om offentlig upphandling,
”LOU”, samt därtill hörande förordningar.

2

Omfattning

2.1

Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och
skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och
utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i
Lokalen ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med
underbilagor beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra.
Denna bilaga upphör att gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna
bilaga gäller dock avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för
tiden efter Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt
tillträdessyn är åtgärdade.
Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:
5

Ritning med planlösning, övriga programhandlingar tex fasader, situationsplan,
landskap
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7
8
9

Gränsdragningslista Investering
Blankett för överenskommelse om ÄTA
Hyresgästens lokal- och funktionsprogram LSS Verksamhet proj 3

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt
ovan angivna handlingar, ”Handlingarna”:
Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,
gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning.
Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i
Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande
2.2

I samband med färdigställande av Lokalen kan Hyresvärden upprätta handlingar som
redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan
Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla
istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

3

Organisation

3.1

Nedan angivna företrädare för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att företräda
respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet. Parterna ska
tillse att nedan angivna ombud befullmäktigas att företräda Hyresvärden respektive
Hyresgästen i frågor som avser ombyggnaden i Lokalen och ansvarar för att tillse att den
som företräder Hyresvärden respektive Hyresgästen och fattar beslut för respektive Part
har behörighet att göra det. Ombuden har således rätt att för parts räkning t.ex. besluta
om ändringar och tillägg. Vid byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

3.2

Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresgästen är:
Namn:

Damir Ibrahimovic

Telefon:

042-458 51 41

E-post:

damir.ibrahimovic@bjuv.se

Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresvärden är:

3.3

Namn:

Jonas Carlsten

Telefon:

070-1937930

E-post:

jonas.carlsten@hemso.se

Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommer
att ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvärdens räkning. Byggprojektledaren har dock
inte, om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överenskommelser angående iordningställandet av lokalen och därmed sammanhängande frågor
såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.
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3.4

Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtalsrelation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen
ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens entreprenör(er) avseende förhållanden som rör lokalen om inte Hyresvärden
skriftligen har godkänt detta.

4

Upphandling och entreprenadavtal
Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av
Projektet. Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera
entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av
entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga
handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande
handlingar:
Entreprenadavtal med underbilagor med minst:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör
Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter
Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge
Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform
minst
a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A
Kvalitets- och miljökrav
Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i
samverkan med Hyresgästen.
4.1

Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet
anges i punkterna 4.2 - 4.10 nedan.

4.2

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling
(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.
Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta tilldelningsbeslutet. I
förfrågningsunderlaget skall framgå att entreprenaden kommer överlåtas på
Hyresvärden, efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

4.3

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”skall-krav”.
Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag avseende
entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från
mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska
förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom denna frist
ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.
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4.4

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av
entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska
granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.
Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.
För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses
ha godkänt annonserna.

4.5

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.
Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, under förutsättning
att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

4.6

Hyresgästen och Hyresvärden ska gemensamt öppna och protokollföra mottagna anbud.
Hyresgästen kontrollerar ”skall-krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av
de inkomna anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan
tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande
enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga
anbud utvärderats av båda Parter.

4.7

För det fall inkomna anbud överstiger Hyresvärdens och Hyresgästens budget för
entreprenaden eller om det föreligger andra sakliga skäl för att avbryta upphandlingen,
ska Hyresgästen på Hyresvärdens begäran avbryta upphandlingen innan tilldelningsbeslut
meddelats. Om upphandlingen avbryts enligt denna punkt och Parterna inte avser att
göra en ny upphandling har Hyresvärden rätt att säga upp Hyresavtalet. Uppsägning får
dock inte ske förrän Parterna i möjligaste mån undersökt möjligheterna till att genomföra
en ny upphandling. Vid uppsägning enligt denna punkt ska Hyresgästen ersätta
Hyresvärden för samtliga dennes kostnader i anledning av planerandet och
genomförandet av åtgärder enligt denna bilaga, Hyresavtalet och Entreprenadavtalet,
vilket bl.a. omfattar kostnader för projektering och upphandling

4.8

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren
löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga
rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på
Hyresvärden.

4.9

Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess
att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

4.10 För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt
klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka
åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska
gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna.
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5

Tillträde

5.1

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret.
Preliminär tillträdesdag förutsätter att Hyresvärden i förekommande fall erhållit bygglov
och därefter startbesked för åtgärderna senast 2021-06-30, och ska vid försening flyttas
fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte erfordras med hänsyn till de
entreprenadarbeten som påverkas därav.
Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månader i förväg.
Ett försenat tillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i
förtid.
För det fall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram
ska hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under
förutsättning att hyrestidens slut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal.

5.2

Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på
omständigheter som anges i punkten 7 (ÄTA-arbeten), punkten 8 (Besked från Parterna),
i punkten 9 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar
som är utom Hyresvärdens kontroll.
Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som
kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för
Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som
uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att
det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.

5.3

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de
omständigheter som anges i punkten 7 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av
beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 7.8
nedan, punkten 8 (Besked från Parterna), eller punkten 9 (Hyresgästens egna arbeten),
ska Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra
jämte hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen
förelegat. Om Hyresvärden helt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,
ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om
Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av
Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen,
beräknad utifrån total hyra multiplicerat med tillträdd yta dividerat med total yta.

5.4

Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i
samband med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av
hyra för hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av
genomförandet av Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta
kvarvarande arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på
sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet
att nyttja Lokalen.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

5 (9)

5.5

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 5.1 ovan inträffa
senare än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder över
eller ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som
föranletts av en sådan försening begränsade till ett vites- eller skadeståndsbelopp. Vitets
eller skadeståndets storlek kommer att fastställas i relation till det vites- eller
skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätt till enligt tecknat entreprenadavtal.
Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller skadeståndsbelopp erlagts av
Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet. Parterna är överens om att
Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för att avtalade viten
utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med anledning av en sådan
tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan det betalas ut till
Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som berättigar anlitad
entreprenör till tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida tidsförlängningen
inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.

6

Hyresgästmöten

6.1

Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska
Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.
Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt
befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid
mötena efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla
eventuella personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om
frekvens och schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den
andra Parten närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

6.2

Projektets budget ska kontinuerligt följas upp. Vid varje Hyresgästmöte ska en ekonomisk
avstämning göras.

6.3

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera
det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a.
anges vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits
upp och eventuella beslut som fattats.

7

ÄTA-arbeten

7.1

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa
önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller
funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.
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7.2

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till
önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat
anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av
eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till
Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av
resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten
7.5 nedan.

7.3

Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska
Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa
kostnader) för utredningen samt påslag för Hyresvärdens interna kostnader om 10 % av
den externa självkostnaden. Efter begäran från Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg
tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för utredningen. Hyresgästen äger när som
helst avbryta utredningen genom att skriftligen meddela Hyresvärden det. Om så sker ska
Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens verifierade kostnader för
projekteringen av berörd ÄTA.

7.4

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa
överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande
överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller
att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt
skäl ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller
intäktsminskning.

7.5

Överenskommelse om ÄTA ska för att vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade
ÄTA-blankett, bilaga 8.
Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det
hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen.
Parterna kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett
tillägg om 10 procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta
utgör ersättning för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild
överenskommelse om fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes
självkostnader (alla externa kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland
annat kostnader för material, projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och
samordning på arbetsplatsen. Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga
ersättning för Hyresvärdens interna kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag
om 10 procent beräknat på den externa självkostnaden.
Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen
tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som
leder till ökade kostnader.

7.6

Väljer hyresgästen alternativet att ÄTA ska erläggas som ett tillägg på hyran utgår 8 %
påslag på annuitetsmodellen på hela avtalstiden som ett hyrespåslag.
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7.7

Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska
avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.
Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

7.8

Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av
bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av
konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden
för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.

7.9

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt
ÄTA-blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30
dagar ska tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta
till efter tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen
för utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som
betalas vid ett tillfälle om inte annat anges).

7.10 I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller
arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll,
utbyte, ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att
hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form
av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

8

Besked från Parterna

8.1

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till
Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan
dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till
Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller
om sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all
erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det
att frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de
projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

8.2

Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande,
efter meddelande därom till Hyresgästen.

8.3

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som
lämnas till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.
Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana
handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,
granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna
besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 7 ovan.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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9

Hyresgästens egna arbeten

9.1

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att
utföra egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad
tidplan. I det fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tidsoch kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att
Hyresgästen har att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena
innebär. Hyresgästen ansvarar även för att denne har använder korrekt ritningsunderlag
vid dennes inredning av lokalen.

9.2

I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också
för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes
underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall
avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna
arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa
Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande
samordning av arbeten och arbetsmiljö.

10

Tillträdessyn
Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är
inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med
dennes entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen
godtar vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.

Sign
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Hyresgäst
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Bilaga 5

GC-VÄG
HÄCK
BÄRBUSKAR

FÖRRÅD C

SANDLÅDA

KRYDDOR & GRÖNSAKER

BÄNK

PARKERING
2 PERSONAL
A

ANGÖRING

DAGLIG
VERKSAMHET

GRIND

BÄNK

GRIND

KORTTIDSVISTELSE
(VUXNA)
SKÄRMTAK

GRÄS

HÄCK
RULLSTOLSGUNGA

HÄCK

GRIND

KOMPISGUNGA

KLÄTTERSTÄLLNING

GRÄS

B

SANDLÅDA

KLÄTTERSTÄLLNING

HÅRDGJORD
UTEPLATS
SKÄRMTAK

KRYDDOR & GRÖNSAKER

VATTENLEK

GUNGOR
3 ST

GRÄS
HÄCK

HUS A

HÄCK

HÄCK

C

GRÄS
HÅRDGJORD
UTEPLATS
VATTENLEK

KOMPISGUNGA

KLÄTTERSTÄLLNING
CYKLAR

VATTENLEK

SANDLÅDA

HÄCK

HÄCK
MILJÖRUM

HUS B

FÖRRÅD

BÄNK

GRIND
BÄNK
+21,50

A
CYKLAR

HÅRDGJORD
UTEPLATS

+22,20

ANGÖRING

B
BÄNK

HÄCK

BÄRBUSKAR

KORTTIDSTILLSYN/
KORTTIDSVISTELSE
(BARN)

GRÄS

C
KRYDDOR & GRÖNSAKER

BÄRBUSKAR

FÖRRÅD D
HÄCK

HÄCK

N

PARK
PARKERING
10 PERSONAL + 2 ÖVRIGA

A

B

C

RWC/
DUSCH

EI-60

EI-60

AKTIVITETSRUM 1
2 PERS

AKTIVITETSRUM 2
2 PERS

AKTIVITETS
-RUM 1
2 PERS

EI-60
+22,30

+22,30
JOURRUM
1 PERS

ENTRÉ

RWC/
DUSCH
AKTIVITETS
-RUM 2
2 PERS

MATSAL
8 PERS
SPALJÉ

177m²

ENTRÉ
ELC/
DATA

TRAPPA

RWC
AKTIVITETS-.
RUM 3
2 PERS

TVÄTT/
STÄDCENTRAL

SINNESRUM
2 PERS

FRD

252m²
LADDN
SPALJÉ

MATSAL
8 PERS

KÖK

OMKLÄDNINGSRUM

EI-60 EI-60

AKTIVITETSRUM 4
2 PERS

RWC/
DUSCH

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

WC
JOURRUM
1 PERS

KÖK
PERSONALRUM
6 PERS

FRD

KONTOR/
ADMIN.
3 PERS

SPRINKLER

UC
FÖRRÅD

ENTRÉ
EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

EI-60

340m²

+22,30

SPALJÉ

AKTIVITETSRUM
4-5 PERS

A

B

TV-RUM
4-5 PERS

SINNESRUM
2 PERS

MATSAL
10 PERS

KÖK

C

A

B

SKÄRMTAK

C

SKÄRMTAK

EI-60
TRAPPA

VIND

FLÄKTRUM

VIND

EI-30

EI-30

A

B

VIND

C

ISOLERING
LANDGÅNG

SEKTION A-A

FLÄKTRUM
ISOLERING
LANDGÅNG

SEKTION B-B

ISOLERING
LANDGÅNG

SEKTION C-C

ENTRÉ PERSONAL

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT NORDOST

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDOST

ENTRÉ KORTTIDSVISTELSE/
KORTTIDSTILLSYN (BARN)

ENTRÉ DAGLIG
VERKSAMHET

ENTRÉ KORTTIDSVISTELSE
(VUXNA)

GRÄNSDRAGNINGSLISTA BRANDSKYDD
Bilaga 4
Avser

Hyreskontrakt nr

i fastigheten, ort

40202 0100 00

Brogårda 8:7 del av, Bjuv

Hyresvärd

Personnr/orgnr

Hemsö Nackavillan AB
Hyresgäst

559079-7600
Personnr/orgnr

Bjuvs Kommun

212000-1041

Generellt
Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.
Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de
brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För
att klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande:
•
•
•
•
•

Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och
hyresgäst.
Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,
Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs,
Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst)
Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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1. ANSVAR
HG
Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom
sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd
och känd inom den egna verksamheten.

HV
Ansvarar för den organisatoriska
ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och
att den är väl dokumenterad, klarlagd och
känd inom den egna verksamheten.

2. ORGANISATION
HG
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende
organisatoriskt brandskydd finns inom den egna
verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen
ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift
såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att
verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för
sådan verksamhet.

HV
Ansvarar för att de resurser som krävs
avseende såväl byggnadstekniskt som
organisatoriskt brandskydd finns inom den
egna verksamheten.

3. UTBILDNING
HG
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer
med särskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG
ansvarar också för att det finns en plan för
brandskyddsutbildning för all personal inklusive
introduktion/ information för nyanställda.
Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och
övningar som krävs och med vilka intervaller de ska
genomföras.

HV
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan
för personer med särskilda uppgifter avseende
brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska
installationer.

4. RUTINER
HG
Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är
kända inom den egna brandskyddsorganisationen.
Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge
vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och
brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och
tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV
HV ansvarar för att samtliga rutiner finns
tillgängliga och är kända inom den egna
brandskyddsorganisationen. Exempel på
rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge
vid brand, heta arbeten, av HV anlitade
hantverkares/ entreprenörers arbete, tillfälliga
avstängningar av brandskyddssystem.

5. TEKNISK DOKUMENTATION
HG
Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda
ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering
av släckare, brandtekniska installationer samt
utrymningsvägar.

HV
Ansvarar för att det finns
brandskyddsdokumentation
och brandskyddsritningar. HV tar fram
ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst

2 (7)

6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM
HG
Ansvar och
ansvarsområde

Underhåll,
kontroll
och intervall

Utförare

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HV
• Brandlarmsanläggning (centralapparat,
manövertablå)
• Ledningsnät, detektorer m m
• Eventuell anslutning till SOS
HV ansvarar för alla erforderliga
myndighetsbesiktningar:
• Månadsprov och kvartalsprov enligt
skötseljournal
• Revisionsbesiktning 1 gång/år
• SBF-besiktning 1 gång/år
Underhållsansvarig.
Månads- och kvartalsprov samt
revisionsbesiktning utförs av HV.
SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av
certifierat företag på uppdrag av HV.
Kontaktperson och anläggningsskötare är
Teknisk förvaltare, HV. Journaler/protokoll
återfinns hos HV.

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR (utrymningsskyltar)
Ansvar och
ansvarsområde

HG
Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapportera till HV
för åtgärd

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
Vid fel skall HG rapporter till HV för
åtgärd.
Brandskyddsombud, HG

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, (HG)

Teknisk förvaltare (HV)

HG
Inom förhyrda ytor

HV
Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner
inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av
HV

HV eller utförare anlitad av HV

6.3 UTRYMNINGSPLANER
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år
Underhållsansvarig.
Brandskyddsombud, HG.
Journal/protokoll avseende
genomförda kontroller återfinns
hos brandskyddsombud, HG

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER
Ansvar och
ansvarsområde

Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Inom förhyrda ytor
HG skall utföra okulär kontroll.
Vid fel skall HG rapportera till HV
för åtgärd. All håltagning genom
brandcellsgräns skall godkännas av
HV.
Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
HG skall utföra okulär kontroll. Alla
förändringar av brandcellsgränser
skall godkännas av HV.
Brandskyddshandläggare, HG.

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.
Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister
utgår från vad som orsakat bristen.

Brandskyddshandläggare, HG.

Teknisk förvaltare, HV

HG
Inom förhyrda ytor

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.
Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Kvartalspov genomföras av HV.
Underhållsansvarig.

HV eller utförare anlitad av HV

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR
Ansvar och
ansvarsområde
Kontroll
och intervall
Utförare

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
Vid fel skall HG rapporter till HV för
åtgärd.
Kontroll utförs av
brandskyddsombud.

HV eller utförare anlitad av HV.

Journal/protokoll avseende
genomförda kontroller återfinns
hos brandskyddsombud, HG

Journal/protokoll avseende genomförda
funktionskontroller återfinns hos
Teknisk förvaltare, HV

HG
Inom förhyrda ytor

HV
Samtliga rökluckor och styrfunktioner

Vid fel skall HG rapportera till HV

Funktionskontroll 1 gång/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

6.6 RÖKLUCKOR
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HV eller utförare anlitad av HV
Journal avseende genomförda
funktionskontroller återfinns hos
Teknisk förvaltare, HV

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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6.7 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter)
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Handbrandsläckare inom förhyrda
ytor.
Kontrolleras enligt checklista 4
ggr/år.
Besiktning och service 1 gång/år.
Underhållsansvarig.
Brandskyddsombud, HG
Journal/protokoll avseende
genomförda kontroller återfinns
hos
brandskyddsombud, HG

HV
Handbrandsläckare och brandposter Inom
gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen.
Kontrolleras 4 ggr/år enligt checklista.
Besiktning och service 1 gång/år.
Underhållsansvarig
Årlig besiktning och service utförs av
certifierad leverantör anlitad av HV
Journal/protokoll avseende genomförda
funktionskontroller återfinns hos
Teknisk förvaltare, HV

6.8 NÖDBELYSNING
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll,
kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Inom förhyrda ytor

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
Vid fel skall HG rapport till HV för
åtgärd
Brandskyddsombud, HG
Journal/protokoll avseende
genomförda kontroller återfinns
hos
Brandskyddsombud, HG

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.
Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig
HV eller utförare anlitad av HV
Journal/protokoll avseende genomförda
funktionskontroller återfinns hos
Teknisk förvaltare, HV

6.9 VENTILATIONSANLÄGGNING (brandfunktioner)
HG
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll, kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HV
Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande
kanalsystem
Besiktning och service av rökdetektorer och
spjäll 1 gång/år. Underhållsansvarig.
HV eller utförare anlitad av HV
Journal avseende genomförd besiktning och
service återfinns hos
Teknisk förvaltare, HV

6.10 LÅSNING (vital funktion kopplad till låsning i utrymningsväg)
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll, kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Inom förhyrda ytor

Vid fel skall HG rapport till HV för
åtgärd
Brandskyddsombud, HG
Brandskyddsombud, HG

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.
Funktionskontroll 1 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.
HV eller utförare anlitad av HV.
Teknisk förvaltare, HV

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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6.11 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR
Ansvar och
ansvarsområde
Kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapport till HV för
åtgärd.
Funktionskontroll enligt checklista
6 ggr/år.
Brandskyddsombud, HG
Brandskyddsombud, HG

HV
Inom gemensamma utrymmen, driftsutrymmen, kommunikationsutrymmen samt i
gränser mot andra hyresgäster.
Kontroll 4 ggr/år enligt checklista
HV eller utförare anlitad av HV
Teknisk förvaltare, HV

6.12 VATTENSPRINKLERANLÄGGNING
Ansvar och
ansvarsområde
Underhåll, kontroll
och intervall
Utförare
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

HG
Inom förhyrda ytor.

HV
Samtliga ytor.

Vid fel skall HG rapport till HV för
åtgärd
Brandsskyddsombud, HG

Underhåll och kontroll enligt checklista.

Brandskyddsombud, HG

Årlig besiktning och service utförs av
certifierad leverantör anlitad av HV
Teknisk förvaltare, HV

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
Kontroller

Åtgärdsplaner

Uppföljning

Hantering av
brandfarlig vara

HG
HG tar fram underlag; kontrollplan
med tidsintervaller för kontrollerna
och checklistor för de punkter som
åligger HG att kontrollera enligt
punkt 6 ovan.
HG ansvarar för att de åtgärder som
krävs för att undanröja ev. fel och
brister som framkommit efter
genomförd kontroll vidtas. Ansvarig
person och tidplan ska finnas och
kvittering ska göras när felet eller
bristen är undanröjd. HG meddelar
även HV om sådana fel och brister
som berör eller påverkar
HV.
SBA arbetet ska följas upp årligen
inom den egna organisationen men
också tillsammans med HV.
HG, ansvarar för hantering av
brandfarlig vara i de förhyrda
lokalerna. Ansvaret gäller såväl
brandfarlig gas; egna
gasledningssystem inkl lösa
gasflaskor, brandfarligvätska och
brandreaktiv vara. HG ansvarar för
att tillstånd finns för tillståndspliktig
verksamhet och att föreståndare
och ställföreträdare utses och
utbildas.

HV
HV tar fram underlag; kontrollplan med
tidsintervaller för kontrollerna och checklistor
för de punkter som åligger HV att kontrollera
enligt punkt 6 ovan.
HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för
att undanröja ev. fel och brister som
framkommit efter genomförd kontroll vidtas.
Ansvarig person och tidplan ska finnas och
kvittering ska göras när felet eller bristen är
undanröjd. HV meddelar även HG om sådana
fel och brister som berör eller påverkar HG.

SBA arbetet ska följas upp årligen inom den
egna organisationen men också tillsammans
med HG.
HV ansvarar för brandfarlig vara som
hanteras av HV. Föreståndare och
ställföreträdare ska finnas och vara anmälda
till räddningstjänsten. Hantering ska ske i
enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA UNDERHÅLL OCH DRIFT
Bilaga 3
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten, ort

40202 0100 00

Brogårda 8:7 del av, Bjuv

Hyresvärd

Personnr/orgnr

Hemsö Nackavillan AB
Hyresgäst

559079-7600
Personnr/orgnr

Bjuvs Kommun

212000-1041

Allmänt
Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m
under hyresförhållandet.
Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till
Hyresavtalet.
Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll
och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av
fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen
svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen
inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av
hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav
Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar.
Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte.
Definitioner
Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och
Skötsel.
Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av
eventuella avvikelser
Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel
av förbrukningsmaterial
Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt
Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation
Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,
om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande
myndighetsbesiktningar äger Hyresvärden rätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens
bekostnad.

Sign
Hyresvärd

Hyresgäst
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Ägare

Drift

Underhåll

Utbyte

Anmärkning

Ledningssystem

HV

HV

HV

HV

Brunnar

HV

HV

HV

HV

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, betongplattor och asfalt)

HV

HV

HV

HV

Grusade ytor

HV

HV

HV

HV

P-platser inkl markeringar

HV

HV

HV

HV

Utrustning för cykelparkering

HV

HV

HV

HV

Inhägnader, grindar, stängsel

HV

HG

HV

HV

Belysningsarmaturer på tomt

HV

HV

HV

HV

Lampor, lysrör och dylikt

HV

HV

HV

HV

Papperskorgar och askkoppar på tomt

HV

HG

HG

HV

Hyresgästens egen uteplats

HV

HG

HG

HG

Bänkar fast monterade

HV

HV

HV

HV

Trädgårdsmöbler lösa

HG

HG

HG

HG

Skyltar på tomt, verksamhetsrelaterade

HG

HG

HG

HG

I samråd med HV

Flaggstänger

HV

HV

HV

HV

Om tillämpligt

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina)

HG

HG

HG

HG

Om tillämpligt

Övrig fast utrustning på tomt

HV

HV

HV

HV

Växthus, separat förrådsbyggnad

HV

HV

HV

HV

Planteringar (t ex blomrabatter)

HV

HG

HG

HG

Buskar, träd, häckar

HV

HV

HV

HV

Gräsytor

HV

HV

HV

HV

Tätskikt

HV

HV

HV

HV

Takbeläggning

HV

HV

HV

HV

Takavvattning

HV

HV

HV

HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning

HV

HV

HV

HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor

HV

HV

HV

HV

Övrigt yttertak

HV

HV

HV

HV

Papperskorgar och askkoppar på fasader

HV

HG

HV

HV

Tömning HG

Skyltar på fasader

HG

HG

HG

HG

I samråd med HV

Åskledare

HV

HV

HV

HV

Fasadytor

HV

HV

HV

HV

Fönsterkarm, fönsterfoder

HV

HV

HV

HV

Fönsterglas utvändigt och invändigt

HV

HG

HV

HV

Åverkan HG
Drift avser
fönsterputs

Solavskärmning utvändigt (t ex markiser)

HV

HV

HV

HV

Om tillämpligt

Solavskärmning invändigt (t ex persienner)

HG

HG

HG

HG

Belysningsarmaturer på fasad

HV

HV

HV

HV

HG monterar
Drift avser byte av
ljuskälla

Entrépartier

HV

HV

HV

HV

VA, TOMT

Avser cykelställ

HG tömning

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Hyresvärd

HG bekostar
klottersanering

Åverkan HG
Sign
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Ägare

Drift

Underhåll

Utbyte

Anmärkning

Automatisk dörröppnare

HV

HV

HV

HV

Åverkan HG

Rullstolsramper
Låscylinder och nycklar, skalskydd, passersystem,
inbrottslarm

HV

HV

HV

HV

Om tillämpligt

HG

HG

HG

HG

Porttelefon

HG

HG

HG

HG

Dörrar, glaspartier

HV

HG

HG

HV

Låscylinder och nycklar

HG

HG

HG

HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen

HG

HG

HG

HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal

HG

HG

HG

HG

Skyltar, fastighetsrelaterade

HV

HG

HG

HG

Skyltar, verksamhetsrelaterade

HG

HG

HG

HG

Hissar

HV

HV

HV

HV

Ytskikt väggar

HV

HG

HG

HG

Ytskikt golv

HV

HG

HG

HV

Ytskikt tak

HV

HG

HG

HV

Boenderum, möbler

HG

HG

HG

HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad

HV

HG

HG

HV

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro)

HG

HG

HG

HG

Duschvägg

HV

HG

HG

HV

Sanitetsgods

HV

HG

HG

HV

Övrig inredning och inredningsdetaljer

HG

HG

HG

HG

Lös monterad konst

HG

HG

HG

HG

Kök
Köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor,
stekbord mm)

HV

HG

HG

HV

Köksutrustning lös

HG

HG

HG

HG

Installationer för köksutrustning

HV

HG

HG

HV

Lös inredning i matsal

HG

HG

HG

HG

Fast monterad utrustning i matsal

HV

HG

HG

HV

Omklädningsskåp

HG

HG

HG

HG

Mörkläggning invändigt

HG

HG

HG

HG

Personalmöbler

HG

HG

HG

HG

Kontorsmöbler

HG

HG

HG

HG

Kassaskåp

HG

HG

HG

HG

Vitvaror i tvättstuga tvätt och torkutrustning
Medicinskåp, medicinkylskåp, Spoldesinfektor och
liknande utrustning

HV

HG

HG

HV

HG

HG

HG

HG

HV

HV

HV

HV

HG monterar

BYGGNAD INVÄNDIGT, inom förhyrd yta

Åverkan HG
Drift inkl golvboning

Inredning
Drift inkluderar
kolfilterbyte

Åverkan HG

Drift inkluderar
kolfilterbyte

Övrig inredning m.m.

VVS OCH VENTILATION
Pumpar
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Ägare

Drift

Underhåll

Utbyte

Golvbrunnar

HV

HG

HG

HV

Centralkylanläggning, komfortkyla

HV

HV

HV

HV

Centralkylanläggning, för kylda förrådsrum/processkyla

HV

HV

HV

HV

Fettavskiljare

HV

HG

HG

HV

Vattenledningar/avloppsledningar

HV

HV

HV

HV

Tappkranar och termostatblandare

HV

HV

HV

HV

Ventilationsdon

HV

HG

HV

HV

Filter (för luftbehandling)

HV

HV

HV

HV

Anmärkning
Avser befintlig
Om tillämpligt, drift
inkluderar tömning

Drift inkluderar
rengöring av don.

Imkanal kök inkl kåpa

HV

HG

HV

HV

Drift inkluderar
sotning

Varmluftsridåer i entré

HV

HV

HV

HV

Om tillämpligt

Sprinkleranläggning

HV

HV

HV

HV

Duschslangar och munstycken

HV

HG

HG

HG

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar

HV

HG

HG

HG

Elcentraler

HV

HV

HV

HV

Armaturer allmänbelysning (inkl HF-don)

HV

HG

HG

HV

Armaturer plats och miljöbelysning (inkl HF-don)

HG

HG

HG

HG

Eluttag

HV

HV

HV

HV

Driftlarm för fastighetens tekniska system

HV

HV

HV

HV

Brandlarm/utrymningslarm, se även bilaga 4 SBA

HV

HV

HV

HV

Inbrottslarm

HG

HG

HG

HG

Överfallslarm

HG

HG

HG

HG

Trygghetslarm

HG

HG

HG

HG

Kallelsesignalsystem

HG

HG

HG

HG

HV

HV

HV

HV

ELINSTALLATIONER

Åverkan HG

LARM

Om tillämpligt

BRAND
Se separat gränsdragningslista systematiskt
brandskyddsarbete
TELE, RADIO/TV, DATA
Kanalisation, tele/data

Ledningsnät, tele, data/bredband

HV

HG

HV

HV

TV-digitalbox, abonnemang m.m.

HG

HG

HG

HG

Fram till
överlämningspunkt i
fasad/datarack

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING
Städning invändigt inkl golvvård (t ex polishing)

HG

Rengöring av teknikutrymme

HV

Rengöring av soprum och sopkärl

HG

Rengöring av skrapgaller vid entré

HV

Sophämtning

HG

Snöröjning/sandning till huvudentré och utrymningsvägar

HV
Sign
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Ägare

Drift

Snöröjning/sandning gångvägar

HV

Snöskottning tak samt borttagning av istappar på byggnad

HV

Städning utvändigt (på tomt)

HV

Sandsopning (från vinterväghållning)

HV

Underhåll

Utbyte

Anmärkning
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Bilaga 2

Hyrestrappa, LSS-boende Bjuvs kommun
Exit yield:

4,8%

Total projektkostnad, inklusive kapitalkostnad (mkr & kr/kvm BTA):

31,05 mkr / 30 438 kr/kvm BTA

Utfall hyrestrappa - hyra kr/kvm LOA
Hyra (2022), kr/kvm*
24 000

2 090
23 000

2 035
22 000

+55 kr/kvm
1 980
21 000

Entreprenadskostnad, kr/BTA

1 915
20 000

-65 kr/kvm
1 850

* Utgående varmhyra vid tillträde baserat på upphandlad entreprenadskostnad

Utfall hyrestrappa - total hyra, uthyrbar area (LOA)
Antagen LOA:

974

kvm
Hyra (2022), kr/kvm*

24 000 2 035 660 kr/år
23 000 1 982 090 kr/år
+55 kr/kvm
22 000 1 928 520 kr/år
21 000
1 865 210 kr/år
-65 kr/kvm
Entreprenadskostnad, kr/BTA
20 000 1 801 900 kr/år
* Utgående varmhyra vid tillträde baserat på upphandlad entreprenadskostnad

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Bilaga 1
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten, ort

40202 0100 00

Brogårda 8:7 del av, Bjuv

Hyresvärd

Personnr/orgnr

Hemsö Nackavillan AB
Hyresgäst

Personnr/orgnr

Bjuvs Kommun

1

559079-7600
212000-1041

LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH
ANVÄNDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK
Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen
av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär
12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är
belägen i fastigheten Brogårda 8:7, nedan kallad ”Fastigheten”.
Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,
bilaga 5.
Hyresvärden iordningställer Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 6
”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den ny-, om/tillbyggnad som kommer att ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda
ritning, bilaga 5, är preliminär och Lokalens omfattning kan således komma att justeras inom ramen för
Hyresavtalet; se bilaga 6. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse
samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för
Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts/byggts om ska ny ritning biläggas
Hyresavtalet som en ny bilaga 5 om så är nödvändigt.
Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning och i det skick som i huvudsak framgår
av bilagorna 5 och 6. I övrigt uthyrs Lokalen i befintligt skick, vilket har godkänts av Hyresgästen.
Avvikelser från vad som avtalats mellan Parterna och som är av ringa art ska inte anses som avvikelse
från avtalat skick.
Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med
Parternas skriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 6.
Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan komma att kvarstå
efter tillträdesdagen för iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten
vid hyrestidens början kan komma att vara i avvikande skick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad
som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid under vilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avses i
detta stycke äger inte Hyresgästen rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det
vara må.
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När Hyresavtalet träffas är dels inte alla installationsfaktorer kända, dels är inte alla planritningar
fastställda. Hyresvärden har rätt att med hänvisning till konstruktionstekniska skäl, kommersiella skäl
eller åtgärder till följd av myndighetskrav ändra Lokalens storlek med +/- 5 % men endast i den
utsträckning sådan förändring inte väsentligen påverkar Hyresgästens förutsättningar att nyttja Lokalen
för det avsedda ändamålet. Om förändringen väsentligen påverkar Hyresgästens förutsättningar att
nyttja Lokalen för det avsedda ändamålet ska Hyresvärden skriftligen meddela Hyresgästen om
förändringar av Lokalens area i skälig tid innan förändringar ska genomföras.
Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om
uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital
uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller
vad som kommer i dess ställe. Avviker uppmätt area med mer än 5 % från den area som angivits på sid.
1 i Formuläret ska den procentuella skillnaden i arean medföra motsvarande procentuella omräkning av
hyran jämte tillägg för Lokalen.

1.2 ANVÄNDNING
Lokalen hyrs ut för att användas till LSS-boende/gruppboende. Lokalen är dimensionerad för maximalt
70 personer vilket har fastställts med hänsyn till Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG
Hyresgästen är medveten om att Lokalen är belägen i en Fastighet som är föremål för ny-/om/tillbyggnadsarbeten. Dessa arbeten kan medföra förseningar av den i Formuläret angivna
tillträdesdagen
”Tillträdesdagen”/den
i
tilläggsavtalet
angivna
färdigställandedagen
”Färdigställandedagen”). Se vidare Projektgenomförandebilaga, bilaga 6.

2

TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING
Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som
basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran
menas i detta Hyresavtal 70% av den i Hyresavtalet angivna hyran.
Om hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 jan -30 juni skall bastalet utgöras av föregående års
indextal för oktober månad. Om hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 juli – 31 dec skall bastalet
utgöras av årets indextal för oktober månad. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit
i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet ändrats i förhållande
till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid Bashyrans
förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och indextalet för
respektive oktobermånad.
Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker
alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.2 FASTIGHETSSKATT
Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle
utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom
Sign
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Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean, exklusive garage resp. areor under mark
(andelstal).
Lokalen är belägen i en fastighet som är under uppförande. Fastighetens totala uthyrningsbara lokalarea
beräknas till 974 m². Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 974 m², vilket för närvarande ger ett
andelstal om 100 %. Parterna är överens om att ändras Lokalens area eller taxeringsenhetens totala
uthyrningsbara lokalarea, ska andelstalet omräknas att motsvara de korrekta areorna.
Hyresgästen är medveten om att taxeringsvärdet kan förändras under hyrestiden, vilket medför ändring
av den fastighetsskatt som belöper på Lokalen. Beräkningsmodellen för andelstalet ska vara densamma
under hela avtalstiden. Genomförs en ny fastighetstaxering under hyrestiden kan dock andelstalet
omräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i stycke 1 ovan.
Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatten ändras ska
Hyresgästen betala à conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på Lokalen. Så snart
beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade fastighetsskatten
som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.
Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0
kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande
omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde.

2.3 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER
2.3.1 ELKOSTNAD
Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseende elleverans till Lokalen där så är möjligt. Det åligger
Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,
inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.
Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna
samt administrationstillägg på Hyresgästen.
För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen
fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och
elförbrukning.

2.3.2 VÄRME OCH VARMVATTEN
I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den verksamhet
Hyresgästen bedriver i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och varmvatten
utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommande fall ska Hyresgästen
anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.3.3 VATTEN OCH AVLOPP
I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den verksamhet Hyresgästen
bedriver i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för
verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella
installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för
uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.
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2.3.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR
Hyresvärden tillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.3.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING
Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster
eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande
bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella
kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina
anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser
Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.4 MOMS
Uträkning av lokalens momsandel:
Enligt ritningar (bilaga 5 ) delas lokalen upp dels i 746 kvm lokal samt 228 kvm bostad totalt 974
kvm. Detta ger en momsandel på 77 % av hyran som ska momsbeläggas och 23 % som är momsfri
hyra.
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för delar av Lokalen enligt ovan. Hyresgästen bedriver
momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig
skattskyldighet till moms för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller
statlig myndighet. Om Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan
verksamhet som medför att Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad
som anges på sidan 3 i Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.
I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även
ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller
tredjehandshyresgäst.

3

DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM
Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation och i förekommande fall kyla är normalt i drift
dygnet runt veckans alla dagar med undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen är
dimensionerad för maximalt 70 personer vilket har fastställts med hänsyn till Lokalens utformning vid
tillträdet. Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen.
Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta
installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation.
Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av
gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet
utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.
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För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och
åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även
för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphov till.

3.2 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR
VERKSAMHETEN
3.2.1 SOTNING IMKANALER
Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler på Hyresgästens bekostnad. Hyresgästen ska tillse att
fettfilter i frånluften, monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som
framgår av gränsdragningslistan, bilaga 3.

3.2.2 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING
För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas
Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant
backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att
eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.3 MILJÖPÅVERKAN
Hyresgästen ska som verksamhetsutövare regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på
miljön. För det fall Hyresgästen bedriver verksamhet i Lokalen som kan vara miljöfarlig gäller följande.
Hyresgästen är skyldig att informera Hyresvärden om den miljöfarliga verksamheten och att inneha
tillstånd för dess bedrivande. Hyresgästen är även skyldig att bedriva den miljöfarliga verksamheten på
ett sätt som i allt minimerar olägenheter för omgivningen. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt och i alla
övriga avseenden för den bedrivna verksamhetens konsekvenser mot Hyresvärden och tredje man och
har att fullt ut ersätta samtliga skador som orsakas av verksamheten. Hyresgästen åtar sig att efterleva
samtliga domar, beslut eller andra förelägganden eller motsvarande avseende verksamheten
meddelande av domstol, myndighet eller annat liknande organ.
Hyresgästen ansvarar även för och är skyldig att bekosta all efterbehandling till följd av den av
Hyresgästen bedrivna verksamheten. Hyresgästens skyldigheter enligt denna bestämmelse gäller även
efter det att detta Hyresavtal har upphört och preskriberas inte enligt 12 kap 61 § jordabalken.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN
Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra
installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar
Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och
skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar
Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att
se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att
arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normer och författningar. Hyresgästen
ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom
Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna
ska upprätta.
Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt lokalen utföra byggnads- och
installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller
liknande.
Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen samt i
samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid utförande av
sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån
försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på hyresgästens begäran en
överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras under icke normal arbetstid
(vardagar kl. 07:00-16:00) träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen svara för de extra
kostnader som uppstår i samband med detta.

3.5 SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING
Hyresvärden ansvarar för maskinell snöröjning och halkbekämpning av huvudentré, utrymningsvägar
och körbara ytor samt parkering. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av övriga
ytor. Hyresvärden ansvarar för takskottning och avlägsning av istappar.

3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.
Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och
hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra
skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt
anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av
Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall
anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSÄTTNING AV HYRA
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att
Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock
i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena
ska utföras.
Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medför inte rätt till
nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt
avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backupsystem.

3.8 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL
Hyresvärden har valt att arbeta med miljöcertifiering av fastigheten enligt miljöcertifieringssystemet
Miljöbyggnad. Byggnaden byggs och bedöms utifrån olika krav gällande bland annat energi,
inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns av en tredje part. Detta innebär
att certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller de krav som
certifieringen ställer. Certifieringen premierar byggnader som uppförts och förvaltas med låg
energianvändning, god inomhusmiljö och premierar bra materialval. Det är av synnerlig vikt för
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Hyresvärden att upprätthålla denna certifiering. Hyresgästen förbinder sig att följa de instruktioner och
anvisningar som Hyresvärden tillhandahåller avseende bland annat materialval, energiförbrukning och
ventilation.
Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande
drifttider, inomhustemperaturer och nyttjande av el.
Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på
ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika
att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig
solinstrålning minimeras sommartid.
Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av
material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).
Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så
är möjligt välja snålspolande utrustning i Lokalen.
Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella
ombyggnader eller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringen till Hyresvärden.

4

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER
Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,
försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM
Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som
denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.
Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är
skyldig att senast två veckor efter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden
har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.
Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och
för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens
utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts.
Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte
på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster
nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.
Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som
Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av
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Hyresgästen eller som uppkommit till följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig
att vidta.
Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.
Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till
Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM
Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta
skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad
plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som
uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom
t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens
färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen
ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på
fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM
Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar
oavsett vållande för alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning
och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.
Ersättningsskyldigheten inkluderar – men är inte begränsad till – skada som uppkommer på grund av
eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller
leverantörer och dylikt till Hyresgästen.
Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder
sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den
inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka
ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska
uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt
försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand
ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM
Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och
säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska
iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.
Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella
passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med
anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavande i övrigt, inkluderat låsbyte
och andra följdkostnader.
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4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM
Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa
Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte
annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning
(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller
byggnaden och Fastigheten i övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och
dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av Hyresgästen.
Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den
införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla
Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen
för besiktning avseende detta.
Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående
åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad
egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till
ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.
Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer
eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.
Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt
Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet
eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta
omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING
Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.
Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella
skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av
innehållet i Hyresavtalet.
Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av
parterna för att vara bindande.
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4.10 VILLKOR
Hyresavtalet är villkorat av att:
1. Styrelsen för Hemsö Fastighets AB fattar investeringsbeslut för Projektet.
2. Beslut om nödvändiga detaljplaneändringar vinner laga kraft samt att Hyresvärden erhåller övriga
erforderliga myndighetstillstånd för projektets genomförande.
3. Hyresvärden erhåller bygglov som vinner laga kraft.
Om något av villkoren inte har uppfyllts senast 2021-12-31 är Hyresavtalet i alla delar förfallet såvida
Hyresvärden inte dessförinnan skriftligen eftergett det/de villkor som då inte uppfyllts. Om hyresavtalet
upphör enligt föregående har parterna inte har några som helst anspråk på varandra med anledning
därav.

4.11 FÖRETRÄDESORDNING
Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som
angivits i Formuläret.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Tekniska förvaltningen
Damir.Ibrahimovic,
damir.ibrahimovic@bjuv.se

1(1)

Datum

Referens

2021-04-20

TN 2021-00081

Ert datum

Er referens

Hyresavtal LSS projekt 3 - Brogårda
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp kontraktet med Bjuvsbostäder AB gällande
Västergatan 19 A – C i Billesholm. Bakgrund till beslutet är att lokalerna inte
är ändamålsenliga och inte uppfyller de olika lagkrav som ställs på
verksamheterna.
Västergård – Daglig verksamhet
Gruppbostad Västergatan A och Västergatan B (10 platser)
Solstrålen – Korttidsvistelse och korttidstillsyn
Mini-DC – Korttidsvistelse och Daglig verksamhet
Hyresavtalet för hela fastigheten är uppsagt till 2021-12-31 och
ersättningslokaler behöver stå klara till dess.
Västergårds dagliga verksamhet kommer att flyttas över till Kyrkskolan då
renoveringen är klar
Projektering för de båda gruppbostäderna Västergatan A och Västergatan B
är igångsatt och budget finns avsatt för detta enligt erforderliga beslut.
Bjuvs kommun har tillsammans med Hemsö inlett avtal och förhandling om
förhyrning till verksamheterna Solstrålen (kortidsvistelse och korttidstillsyn)
samt Mini-DC (korttidsvistelse och daglig verksamhet).
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har varit i dialog och
förhandling med Hemsö gällande hyresavtal och gränsdragning. Tekniska
förvaltningen bedömer att förslaget till hyresavtal uppfyller verksamheternas
behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-20, Damir Ibrahimovic, fastighetschef
Hyresavtal samt bilagor

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige godkänna hyresavtalet med Hemsö AB.

Damir Ibrahimovic
Fastighetschef

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
40202 0100 00
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Personnr/orgnr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd
Namn:
2. Hyresgäst

Hemsö Nackavillan AB

559079-7600

Namn:

Personnr/orgnr:

Bjuvs Kommun

212000-1041

Aviseringsadress:

Råggatan 4, 267 33 Bjuv
3. Lokalens adress Kommun:
m.m
Bjuv

Fastighetsbeteckning:

Brogårda 8:7 del av

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Råggatan 4
4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Gruppboende/LSS
Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

Från och med den:

Till och med den:

2022-03-01

2047-02-28

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med
7. Lokalens skick

Bilaga:

24 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
5
år
månader

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
Bilaga:
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

Plan

Areatyp

ca m 2

LOA

Plan

ca m 2

974

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga:
5
Tillfart för bil för ioch urlastning
9. Inredning

10. Underhåll

Plats för
skylt

Plats för skyltskåp/
automat

Lokalen uthyrs
utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Parkeringsplats(er)
för
bil(ar)

Garageplats(er)
för
bil(ar)

med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

3

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningar för
telefoni och datakommunikation

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Annan överenskommelse enligt bilaga
Bilaga:
Hyresvärden

Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga:
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Sign

Sign

Sid 2 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
40202 0100 00
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12. Skyltar,
Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser m.m.
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga:
13. Hyra

per år exklusive nedan markerade tillägg Se bil. 3 hyrestrappa

Kronor

14. Index

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt

Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

16.
Driftskostnader

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
El
VA
Betalning:
El
Hyresgästen har eget
abonnemang.
VA
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Värme
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Varmvatten
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Ventilation

Värme

Fastighetsskatt ingår i hyran.

Varmvatten

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

Bilaga:

1

Bilaga:

1

Kyla

Ventilation

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

17. Mätare

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av
hyresvärden
hyresgästen

18. Avfallshantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses
vara
procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till
kronor per år.
Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
Särskild reglering enligt bilaga
Bilaga:

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

1

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent.
Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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Sign

Sign

Sid 3 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
40202 0100 00
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
21. Mervärdesskatt
(moms)
Hyresgästens
Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
Hyresvärdens
gällande moms.
momsplikt
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.
Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.
22. Hyrans
Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
PlusGiro nr:
BankGiro nr:
betalning
kalendermånads början
kalenderkvartals början genom insättning på
5154-9954
23. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
m.m
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
Sedvanligt
Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Bilaga:
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.
25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
Bilaga:
Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

26. Revisionsbesiktningar

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
28. PBL-avgifter

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.
Myndighetskrav
m.m.

Hyresvärden

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Hyresgästen

Bilaga:

4

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
Annan överenskommelse enligt bilaga.
Bilaga:

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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Sign

Sign

Sid 4 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

Nr:
40202 0100 00
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.
Bilaga:

34. Yttre åverkan

Hyresvärden
Hyresgästen
ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar

Hyresvärden
Hyresgästen
ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga:
1
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

38. Hantering av
personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

40. Underskrift

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga:

Till detta hyresavtal hör nedan bilagor

Bilaga:

Särskilda bestämmelser

Bilaga:

1

Hyrestrappa

Bilaga:

2

Gränsdragning underhåll och drift

Bilaga:

3

Gränsdragning SBA

Bilaga:

4

Ritningar

Bilaga:

5

Projektgenomförandebilaga

Bilaga:

6

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Hemsö Nackavillan AB

Bjuvs Kommun

559079-7600

212000-1041

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:
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Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

2019-01-28

BJUVS KOMMUN

VOTERINGSLISTA

§ 37

Sammanträdesdag 2021-04-27
Tid 17:00 – 18:52
Börje Sjöstrand (SD)

Tekniska nämnden 2019-2022

Ja
X

Nej

§ 39
Avstår

Ja

Bengt Gottschalk (SD)

Nej

X

Jerry Karlsson (SD)

X

X

X

X

X

X

Gert Liljenborg (SD)
Sven-Ingvar Blixt (-) 1:e vice ordf.
Lise-Lott Johansson (SD)
Pia Trollehjelm (SD) ordförande
Jörgen Johnsson (M)
Niels Madsen (M)

X

Adam Brorsson (M)

X

Alf Nilsson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars Karlsson (S)
Bo Blixt (S) 2.e vice ordf.
Lars Alm (S)
Håkan Olsson (S)
Ronny Thomasson (S)
Krister Nilsson (C)
Krister Bergsten (L)

5
Summa

4

5

4

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-12
Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2021-00217

Hyresavtal med Hemsö AB gällande LSS, Brogårda i
Bjuv
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp hyreskontraktet för lokalerna på Västergatan
19 A-C i Billesholm då dessa inte är ändamålsenliga och inte uppfyller de
lagkrav som ställs på verksamheterna. Hyreskontraktet är uppsagt till 202112-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 att teckna en avsiktsförklaring om
bland annat lokaler för en LSS-verksamhet på Brogårda 8:7. 2020-12-09
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna ett
markanvisningsavtal för projektet.
Fastighetsavdelningen har förhandlat och tagit fram ett avtalsförslag på
hyreskontrakt och en gränsdragningslista med Hemsö för korttidsvistelse,
korttidstillsyn samt daglig verksamhet. Fastighetsavdelningens bedömning
är att hyresavtalet uppfyller verksamhetens behov. Kommunstyrelsens
förvaltning har inget att erinra mot fastighetsavdelningens bedömning.
Tekniska nämnden beslutade 2021-04-27 att föreslå kommunfullmäktige
godkänna hyresavtalet med Hemsö AB.
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat hyreskontraktet och kan
konstatera att hyresavtalet är upprättat på marknadsmässiga grunder.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-28
Tekniska nämnden 2021-04-27, § 39
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic daterad 2021-04-20
Hyreskontrakt med bilagor

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-12
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, och ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar att det ska tas fram en kalkyl med kostnaden för
byggnation och drift i egen regi samt kalkyl för hyreskostnaden för 25 år
(utan restvärde).
Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) yrkade.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Nils Nilsson (C) yrkande.
Anders Månsson (S) yrkar att ärendet ska skickas på remiss till vård- och
omsorgsnämnden.
Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige godkänna hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB
(org.nr 559079-7600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB,
och ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna hyreskontraktet för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-12
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05, § 99

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar ”att det tas fram en kalkyl som visar kostnaden för
byggnation och drift i egen regi och en kalkyl som visar kostnaden för 25 års
hyra, där hänsyn tagits till att kommunen efter hyrestidens utgång inte äger
fastigheten och att hyran är indexreglerad”.
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S), Urban Berglund (KD), Christer
Landin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C)
yrkande.
Kalle Holm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Nils Nilssons (C)
yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
NEJ = Nils Nilssons (C) yrkande
JA = avslagsyrkandet

Omröstningsresultat
./.

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
6 NEJ-röster och 7 JA-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna hyreskontraktet
med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under namnändring till
Hemsö Bjuvfastigheter AB, och ge kommunstyrelsens ordförande eller
dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet för kommunens
räkning.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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VOTERINGSLISTA

Tid 09:00 – 11:30

§ 62 § 62
Ja
Nej

Mikael Henrysson (SD) ordf

X

Raymond Blixt (SD)
Kalle Holm (SD)

X

Christel Hedlund (SD)
Anne Li Ullerholm (SD)

X

Bengt Gottschalk (SD)
Lars Hein (SD)

X

Nathalie Svaneborn (SD)
Claes Osslén (SD) 1:e v ordf

X

Pia Trollehjelm (SD)
Ted Nilsson (M)

X

Zofia Svensson (M)
Jörgen Johnsson (M)

X

Matthias Åkesson (M)
Anders Månsson (S) 2:e v ordf

X

Alf Nilsson (S)
Christer Landin (S)

X

Bert Roos (S)
Ulrika Thulin (S)

X

Bo Hallqvist (S)
Kenneth Bolinder (S)

X

Terhi Laine (S)
Nils Nilsson (C)

X

Leif Johansson (V)
Urban Berglund (KD)

X

Krister Bergsten (L)

7
Summa

6

Avstår

Ja

Kommunstyrelsen 2019-2022

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår
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Kommunstyrelsens förvaltning
Sofia Lundblad, Mark- och exploateringsingenjör
sofia.lundblad@bjuv.se
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Er referens

Återremiss av Hyreskontrakt för Brogårda 8:7 med
Hemsö
Sammanfattning av ärendet
Bjuvs kommun ingick under september 2020 en avsiktsförklaring avseende
möjligheterna för Hemsö att genomföra nybyggnation av lokaler för nya
samhällsfastigheter inom Bjuvs kommun, specifikt ett nytt LSS-boende inom
fastigheten Brogårda 8:7 som ska innefatta korttidsboende för barn och
vuxna samt daglig verksamhet. Samverkan innebär i korthet att Hemsö
köper fastigheten och verksamheten (kommunen) hyr in sig i lokalerna.
Under hösten 2020 tecknades även ett markanvisningsavtal för samma
projekt.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31, § 56, beslutades om
återremiss med motiveringen: ”Analogt med föregående ärende (§ 55) så
yrkar jag återremiss av ärendet”.
Förvaltningen tolkar formuleringen som att en återremiss av
marköverlåtelsen, § 55, förutsätter att man avvaktar att besluta om
hyresavtal för vilket en godkänd marköverlåtelse är en förutsättning samt att
även detta ärende bör förtydligas i vissa delar utifrån frågeställningar som
framförts under beredningen. Förvaltningen har därför med utgångspunkt i
diskussioner under kommunfullmäktiges sammanträde samt diskussioner
under Kommunstyrelsens beredning valt att även komplettera ärendet med
uppgifter om jämförbara kostnader för att bygga i egen regi, lokalernas
hyreskostnader, hyrestid samt kravet på upphandling.
I och med kompletteringen anser förvaltningen att återremissen är besvarad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-06-03
Kommunfullmäktige 2021-05-31, § 56
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-04-28
Tekniska nämnden, 2021-04-27, § 39
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic, 2021-04-20
Hyreskontrakt med bilagor
Lokal- och funktionsprogram
Markanvisningsavtal för Brogårda 8:7
Avsiktsförklaring avseende samhällsfastigheter i Bjuv

Ärendet
Kostnadsjämförelse mot att bygga själva
Hemsö är ett företag som idag bygger och äger flera samhällsfastigheter
och har en bred kompetens kring projektering och genomförande av dessa.
Genom att samarbeta med en professionell aktör som är specialiserade mot
samhällsfastigheter kan kommunen dra nytta av deras kompetens och
därmed få såväl ekonomiska som organisatoriska vinster.
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Fastighetsavdelningen har undersökt alternativet med att bygga lokalerna i
egen regi. Flera av de undersökta alternativen är modulhus vilket gör att
dessa inte är anpassade efter den verksamhet som ska bedrivas på
platsen. Fastighetsavdelningen drar slutsatsen att dessa lösningar blir
dyrare på sikt. För att få lokaler som är anpassade till vår LSS-verksamhet
var deras rekommendation att göra en traditionell upphandling av
verksamhetsanpassade lokaler i stället för att välja ett modulhus. Kalkylen
på detta landade på ca 33,4 mkr. Detta grundas på den kalkyl som togs
fram för LSS projekt 2. I den upphandling som kommunen och Hemsö
genomfört landade entreprenadkostnaden i stället på 24,8 mkr, det vill säga
8,6 mkr lägre än om kommunen byggt själva.
Hyreskostnaden för lokalerna
En upphandling av byggentreprenaden är nu genomförd och det totala
anbudet för byggentreprenaden landade på ett fast pris av 24 800 000 kr.
Detta innebär en hyra på 1,9-2 mkr kr/år för lokalerna enligt den hyrestrappa
som Hemsö har tagit fram. Fastighetsavdelningen beräknade att internhyran
om kommunen skulle bygga själva skulle landa på 2 005 000 kr/år.
Hyrestid
Som tidigare nämnts är lokalerna specialanpassade för LSS-verksamhetens
behov. Detta innebär en hög risk för Hemsö om lokalerna skulle sägas upp
då lokalerna är relativt svåra att anpassa och bygga om för annat ändamål.
Därför har 25 år satts som avtalstid.
Förfarandet med LOU
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som
genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med
upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster
eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
LOU gäller enligt 3 kap. 19 inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,
arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan
rätt till fastighet. Detta innebär att kommunen kan ingå ett hyreskontrakt
utan att kontraktet behöver upphandlas.
Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som regleras i
LOU gäller bestämmelserna för det slag av upphandling som är
huvudföremålet för kontraktet enligt 2 kap. 2 § LOU.
EU-domstolen (Impresa Pizzarotti, C-213/13) har uttalat att avtal om
byggnadsverk som inte påbörjats vid ingående av hyresavtalet ska anses
vara byggentreprenadkontrakt, om byggnadsverket motsvarar de behov
som upphandlande myndighet angett.
Eftersom lokalerna kommer att utformas efter kommunens behov och
instruktioner innebär det att kommunen eller Hemsö behöver göra en
upphandling av byggentreprenaden medan hyreskontraktet mellan parterna
inte behöver upphandlas.
Hemsö har ansvarat för att ta fram ett förfrågningsunderlag i samråd med
kommunens tjänstemän och upphandlingsenhet. Därefter är det
kommunens upphandlingsenhet som utannonserat upphandlingen och
Bjuvs kommun har tecknat avtalet med entreprenören. Kommunen har i sin
tur överlåtit avtalet med entreprenören till Hemsö.
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Kommunstyrelsens förvaltning gör därför bedömningen att processen med
upphandlingen gått korrekt till och att kommunen har uppfyllt alla krav enligt
LOU.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org. nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvs fastigheter AB och ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Planeringsavdelningen
Diariet
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Introduktion
1.

Inledning
Lokalerna ska inrymma tre olika verksamheter, Korttidstillsyn/Korttidsvistelse
(barn), Daglig verksamhet samt Korttidsvistelse (vuxna) enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det ska också finnas ett
gemensamt utrymme för de medarbetare som ska arbeta inom de olika
verksamheterna.
Om man har en omfattande funktionsnedsättning har man rätt att ansöka om
stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet
med detta lagrum. Det ingår till exempel att man ska ha möjlighet att arbeta,
studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna
vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud
på samma villkor som alla andra.
Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen efterföljs. Varje
stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till individuella behov, som kan variera
genom hela livet. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen
utformas och när den genomförs. Om det är ett barn som behöver hjälp är det
viktigt att barnet får information så hen förstår. Det ska vara möjligt för barnet
att vara delaktigt och kunna uttrycka sina egna tankar och önskemål. Barnets
bästa ska väga tungt i beslut om vilka insatser som ska sättas in.
Funktionsprogrammet ska ses som en riktlinje och vägledning vid planering av
verksamheterna och utgöra ett underlag för att skapa en fungerande miljö för
så väl den enskilde som för medarbetarna som ska arbeta där.

2. Förutsättningar
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Insatsen innebär att en person med
funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller
längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse och kan organiseras som ett
korttidshem, som ett läger eller som kollo. Insatsen ska kunna erbjudas
regelbundet eller vid akuta behov i familjen. Insatsen kan ges till både barn och
vuxna. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och
att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det
kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och
vårdnadshavare, eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning, som har
förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna
hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar,
studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och
aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social
gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsyn kan variera
mycket och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt.
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Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Den dagliga
verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt
LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra
deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska erbjuda den
enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens
önskemål. Socialstyrelsen rekommenderar att lokaler för daglig verksamhet inte
samlokaliseras med en bostad med särskild service för vuxna, för att undvika en
institutionell miljö. I daglig verksamhet ingår också omvårdnad, det vill säga stöd
och hjälp med de dagliga behoven som deltagaren har svårt att klara själv, till
exempel att sköta hygienen, äta, klä sig, förflytta sig och kommunicera.
3. Lagar och förordningar
De verksamheter som ska bedrivas i lokalerna styrs av LSS (Lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade), HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
Arbetsmiljölagen, m.fl. lagar.
Det ska byggas enligt plan- och bygglagen och följa boverkets byggregler.
LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt
personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges ovan. Målet ska vara att
den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Den ska vara grundad på
respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska
i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser
som ges.
När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
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Miljö
1.

Den enskildes behov i centrum
Verksamheten ska inte upplevas som en institution. Bästa miljön skapar
välbefinnande, trygghet och igenkänning så att den enskilde kan leva sitt liv så
självständigt som möjligt.
Oavsett funktionsnedsättning ska miljön stimulera och ge utrymme till
gemensamma aktiviteter. En flexibel byggnad gör att gemensamma utrymmen
kan användas på flera sätt och utformas efter den enskildes behov och
förutsättningar.
Det ska i möjligaste mån vara lätt att överblicka lokalerna då detta underlättar
informationsinhämtning. Färg, kontraster, ljus, ljud och symboler kan också
underlätta möjligheten att orientera sig. En genomtänkt miljö skapar
förutsättningar till ett mer självständigt liv. Det är även väsentligt att undvika
buller och andra oönskade ljud i de gemensamma utrymmena. Det ska finnas
plats för rörelsehjälpmedel.

2. Den enskildes behov i verksamheten
Miljön ska också värna den enskildes självständighet, delaktighet och integritet.
Det är därför av vikt att, i utformningen av verksamheten och dess utemiljö,
sträva efter att återskapa naturliga miljöer. Med naturliga miljöer avses sådant
som är en självklar del av livet och som stimulerar olika sinnen, skapar
nyfikenhet, aktivitet och erbjuder varierade och meningsfulla miljöer.
Goda förutsättningar för högteknologiska och innovativa lösningar för personer
med olika funktionsvariationer ska finnas.
3. Utformning och utveckling
Ett sätt att ta sig an utmaningen kring hemlik miljö kontra naturliga miljöer som
stimulerar till gemensamma aktiviteter kan vara att i de privata delarna fokusera
på det hemlika och i de allmänna utrymmen skapa en utformning med variation
som tilltalar flera men på olika sätt. Goda förutsättningar för högteknologiska
och innovativa lösningar för personer med kognitiv svikt och/eller
beteenden som tar sig uttryck i rastlöshet, vandringar och rop ska finnas.
Verksamheten ska generellt vara anpassat för personer med somatiska-,
psykiska- och kognitiva nedsättningar men också vara flexibelt och kunna
ställas om till annat vård- och omsorgsboende.
En annan trend är fysisk aktivitet. Det finns en ambition att skapa
förutsättningar för att röra sig naturligt i sin vardag både inom det särskilt
boende och utanför. Det ska vara enkelt att ta fram inne och ute samt
möjligheter till att bli stimulerad via lukt, syn och hörsel.
4. Utemiljö
Forskning och studier visar på att utemiljön är viktig för måendet. Trädgården är
effektiv och viktig för att stimulera våra sinnen. En trädgård ska därför finnas i
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direkt anslutning till byggnaden dit så många som möjligt ska kunna ta sig utan
att be någon annan om hjälp. Det ska finnas möjlighet att vara en del av dagen
ute i friska luften.
Stensatt uteplats för plats till bord och stolar med insynsskydd. En utemiljö som
är anpassad till verksamheten, med lekredskap så som gungor, klätterställning,
sandlåda, rullstolsanpassad gunga. Gräsmatta samt asfalt. Möjlighet till yta att
kunna odla i pallkragar o dyl.
Tillgång till redskaps-, cykel- och rullstolsförråd.
5. Verksamheten även en arbetsplats
En god arbetsmiljö för medarbetarna är en förutsättning för att skapa en hög
kvalitet i arbetet med den enskilde. Verksamhetens utformning ska förebygga
hot, våld samt belastningsskador hos medarbetarna samt möjliggöra effektiva
arbetsflöden.
Vid byggnation ska såväl effektivitet, arbetsmiljö som kvalitet beaktas.
Korridorer bör exempelvis undvikas eftersom de uppfattas som institutionella
och bidrar till ineffektivt arbete. Tillgång till närförråd, smidiga lösningar och
teknik som underlättar arbetet ska finnas.

Allmänt för byggnaden
Allmänt för byggnaden gäller att materialsättning, utemiljö, brandtekniska
lösningar, byggnadens akustik mm. ska utföras i likhet med LSS-2, Bjuv 4:4.
Byggnaden ska uppföras enl. de krav som ställs för att uppfylla certifieringen
Miljöbyggnad Silver 3.0. Samtliga väggar förstärks med inre skivlag av plywood.
Utöver det krävs extra förstärkning i vägg bakom medicinskåp stödhandtag o.d.
Samtliga takskenor ska projekteras i samråd med verksamheten.
Solskyddslösningar ska studeras samt dimensioneras för att undvika en hög
solvärmelast.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelsen i sin helhet förses med fönster o.d. i okrossbart glas samt
utformas till en hemlik miljö.
1.








Huvudentré
Huvudentrén ska:
Vara inbjudande och välkomnande.
Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
Erbjuda sittplatser.
Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
Ha plats för rullstolsbyte mellan inom och utomhusrullstol samt
förvaringsyta till en utomhusrullstol.
Inkludera plats för avhäng av ytterkläder.
Förses med en nedsänkt torkmatta
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2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor inom korttidsvistelsen ska:
 Vara överblickbara och luftiga.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Förses med belysning och ljusinsläpp som bidrar till lugnande
upplevelser.
 Möjliggöra självständig förflyttning.
3. Tillagningskök, ca 15m²
Tillagningsköket ska:
 Vara avskilt och låsbart.
 Upplevas luftigt, med utblick till matsal.
 Dimensioneras för att tre personer ska kunna laga mat samtidigt.
 Utrustas med för verksamheten anpassade köksmaskiner.
 Vara möjligt att med lätthet justera i höjdled.
 Förses med utdragbar sockel som kan användas som pall.
 Inneha två vaskar. Varav en används till handhygien och en avvänds vid
beredning av livsmedel.
 Förses med lås på lådor och skåp innehållande vassa föremål.
4. Matsal, ca 12 m²
Matsal ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till tillagningsköket.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang innehållande sex
sittplatser.
 Förses med dagsljusinsläpp.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
5. Aktivitetsrum 1 & 2, á 15m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen samt skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Förses med dagsljusinsläpp.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter.
 Erbjuda en trygg miljö.
 Kunna ställas om och anpassas utifrån behov och aktivitet.
 Uppmuntra till olika slags aktiviteter, ensam eller i grupp, exempelvis
möjlighet att se på TV, pyssla, baka, spela spel, läsa och koppla av.
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6. Förråd, 10m²
Förråd ska:
 Inkludera vägghängt hyllsystem.
7. Sinnesrum, 15m²
Sinnesrum ska:
 Vara överblickbart.
 Ej förses med dagsljusinsläpp.
 Kunna mörkläggas till fullo.
 Ha väggar inkl. dörr som innehar en total ljudreduktion om R’w 44dB.
8. Lägenhet 1, Lägenhetsrum, ca 24m² inkl. badrum.
Lägenhetsrum ska:
 Placeras i närmre anslutning till entrén än lägenhet 2-3.
 Förses med en separat entré direkt ut.
 I övrigt utformas som lägenhet 2-3.
9. Lägenhet 2-3, Lägenhetsrum, á ca 24m² inkl. badrum.
Lägenhetsrum ska:
 Vara som en vanlig lägenhet, om än i mindre skala.
 Vara extra ljudisolerat.
 Ha funktion för fullständig mörkläggning av rummet, skyddad bakom
plexiglas, motorstyrd, fjärrstyrd.
 Ha minst ett fönster med låg bröstningshöjd (min 400mm).
 Ha plats för inbyggd förvaring för kläder, skor och ytterkläder i form av
600mm garderobslängd med klädstång, fullhöjd.
 Ha plats för förvaringsutrymme till förbrukningsmaterial, i form av
600mm garderobslängd med hyllplan, fullhöjd. Förberett för
medicinskåp.
 Ha en lägenhetsskiljande dörr om 11M försedd med trycke och lås.
 Förberedas för taklyft.
 Inkludera sängplats för rullstolsburen person.
10. Lägenhet 1-3 Badrum
Badrum ska:
 Vara avsedda för duschvagn.
 Möjliggöra grundläggande personlig hygien, både på egen hand, och
med stöd av personal.
 Ha ett högt låsbart förvaringsskåp utan spegel till hygienartiklar,
underkant. 300 öfg., inrett med hyllplan av träfiber, lackerade.
 Förses med dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas
till den enskildes funktionsförmåga, typ Bano eller likv.
 Förses med liggande stödhandtag, l:600 i dusch.
 Ha tvättställ som med lätthet kan justeras i höjdled.
 Ha wc som med lätthet kan justeras i höjdled.
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Erbjuda trygg och säker förflyttning.
Vara förberett för taklyft.
Ha två rumsskiljande dörrar. Varav en 11M med utökad
tillgänglighetsnivå, samt en om 9M, med sänkt tillgänglighetsnivå.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet i sin helhet förses med fönster o.d. i okrossbart glas.

1.

Huvudentré
Huvudentrén ska:
 Vara inbjudande och välkomnande.
 Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
 Erbjuda sittplatser.
 Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
 Ha en låsbar yta med plats för ytterplagg samt två utomhusrullstolar.

2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor inom daglig verksamhet ska:
 Vara överblickbara.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Belysas och förses med ljusinsläpp som bidrar till lugnande upplevelser.
 Möjliggöra självständig förflyttning.
 Förses med en nedsänkt torkmatta
3. Aktivitetsrum 1-4, á 12m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen samt skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Ha tillgång till dagsljus.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter
 Erbjuda en trygg miljö.
4. RWC/ Dusch 1-2, á 8m²
RWC/ Dusch ska:
 Inte innehålla spegel.
 Förses med en alternativ flyktväg.
 Ligga i direkt anslutning till aktivitetsrum 1 respektive 2.
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5. RWC 3 á 5 m²
RWC ska:
 Inte innehålla spegel.
 Ligga i nära anslutning till aktivitetsrum 3-4.
6. Kök ca 10m²
Kök ska:
 Inkludera pentry för uppvärmning samt förvaring av medhavd mat.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till matsal.
 Inkludera diskmaskin, förvaringsutrymme, kyl, frys och mikro.
 Kunna stängas och låsas.
 Upplevas luftigt, med utblick till matsal.
 Förses med lås på de lådor och skåp innehållande vassa föremål.
7. Allrum / Matsal, ca 24m²
Matsal ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Förses med dagsljus.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang innehållande sex
sittplatser.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
8. Förråd, 10m²
Förråd ska:
 Förses med vägghängt hyllsystem.

Korttidstillsyn/korttidsvistelse
Korttidstillsyn/ Korttidsvistelsen i sin helhet utformas till en hemlik miljö.
1.






Huvudentré
Huvudentrén ska:
Vara inbjudande och välkomnande.
Vara avskild från entréer till övriga verksamheter.
Erbjuda sittplatser.
Inneha funktionsyta för byte av utomhusrullstol till inomhusrullstol.
Ha en in- och ut passage som ska kunna styras av medarbetare.
Förses med en nedsänkt torkmatta

2. Förflyttningsyta
Förflyttningsytor ska
 Vara överblickbara.
 Vara så korta som möjligt.
 Vara utformade så att det alltid finns en flyktväg.
 Vara utformade på ett sådant sätt att de upplevs trygga att förflytta sig
i.
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Belysas och förses med ljusinsläpp som bidrar till lugnande upplevelser.
Möjliggöra självständig förflyttning.

3. Förråd, ca 7m²
Förråd ska:
 Ligga i direkt anslutning till huvudentré.
 Dimensioneras med plats för fyra utomhusrullstolar.
4. Tillagningskök, ca 15m²
Tillagningsköket ska:
 Kunna användas för att tillsammans med brukare laga mat och baka.
 Kunna användas för att laga och servera frukost, mellanmål, fika, lunch
och kvällsmål till 10 personer.
 Dimensioneras så att 4 personer ska kunna laga mat samtidigt.
 Utrustas med för verksamheten anpassade köksmaskiner.
 Vara möjligt att med lätthet justera i höjdled.
 Inneha två vaskar. Varav en används till handhygien och en avvänds vid
beredning av livsmedel.
 Förses med lås på de lådor och skåp innehållande vassa föremål.
 Förses med utdragbar sockel som kan användas som pall.
5. Matsal, ca 20m²
Matsalen ska:
 Erbjuda en lugn och trivsam måltidsmiljö.
 Vara avskilt från, men ligga i anslutning till tillagningsköket.
 Dimensioneras för att inkludera ett matsalsmöblemang med 12
sittplatser samt plats för soffgrupp.
 Ha en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats.
6. Aktivitetsrum, 15m²
Aktivitetsrum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen, skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Ha 3 garderobslängder, á 600mm försedda med hyllplan.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
7. Tv-rum 1, 20m²
Tv-rum ska:
 Ha en inbjudande och välkomnande känsla.
 Spegla naturliga miljöer och stimulera sinnen, skapa nyfikenhet och
aktivitet.
 Förses med dagsljusinsläpp samt mörkläggning.
 Möjliggöra självständiga aktiviteter.
 Möjliggöra gemensamma aktiviteter.
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Erbjuda en trygg miljö.
Kunna ställas om och anpassas utifrån behov och aktivitet.
Uppmuntra till olika slags aktiviteter, ensam eller i grupp, exempelvis
möjligt att se på TV, pyssla, baka, spela spel, läsa och koppla av.

8. Tv-rum 2, 20m²
Tv-rum 2 ska:
 Innehar samma krav och funktioner som aktivitetsrum 1.
 Förses med taklyft.
9. Sinnesrum, 15m²
Sinnesrum ska:
 Vara överblickbart.
 Inte förses med dagsljusinsläpp.
 Kunna mörkläggas till fullo.
 Förses med taklyft.
 Ha väggar, inkl. dörr som innehar en total ljudreduktion om R’w 44dB.
10. Lägenhet 1-6 Lägenhetsrum, ca 24m² inkl. badrum
Lägenhetsrum ska:
 Vara som en vanlig lägenhet, om än i mindre skala.
 Vara förberett för taklyft.
 Ha sol- och insynsskydd samt mörkläggning.
 Ha minst ett fönster med låg bröstningshöjd (min 400mm).
 Ha plats för inbyggd förvaring för kläder, skor och ytterkläder i form av
600mm garderobslängd med klädstång, fullhöjd.
 Ha plats för förvaringsutrymme till förbrukningsmaterial, i form av
600mm garderobslängd med hyllplan, fullhöjd. Förberett för
medicinskåp.
 Ha en lägenhetsskiljande dörr om 11M försedd med trycke och lås.
 Belysning, IT mm. se punkt 9.
 Förses med öppningsbara vridfönster.
11. Lägenhet 1-5 Badrum
Badrummen ska:
 Vara avsedda för duschvagn.
 Vara förberett för taklyft.
 Möjliggöra grundläggande personlig hygien, både på egen hand, och
med stöd av personal.
 Ha ett högt förvaringsskåp utan spegel till hygienartiklar, uk, 300 öfg.,
inrett hyllplan av lackerat träfiber.
 Ha spegel över handfat.
 Ha dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas till den
enskildes funktionsförmåga, typ Bano eller likvärdigt.
 Förses medliggande stödhandtag, l:600 i dusch.
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Ha tvättställ som med lätthet kan justeras höjdmässigt.
Ha wc med dubbla och uppfällbara stödarmar som med lätthet kan
justeras höjdmässigt.
Erbjuda trygg och säker förflyttning.
Ha en rumsskiljande dörr om 11M.

12. Lägenhet 6 Badrum
Badrummet ska:
 Förses med badkar.
 I övrigt utformas som badrum i lägenhet 1-5

Personalutrymmen
Personalutrymmen ska gå att nå från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet. Personal som vistas här ska upplevas som tillgängliga för
brukare och besökare.
1.

Omklädningsrum, ca 5m²
Omklädningsrum ska:
 Planeras för ett effektivt flöde.
 Dimensioneras för 12 omklädningsskåp av typ Z-skåp inkl. sittbänk.

2. RWC/Dusch personal, ca 5m²
RWC/Dusch personal ska:
 Kunna användas som omklädningsrum av en person.
 Ligga i direkt anslutning till omklädningsrum.
 Vara försett med dusch inkl. draperi.
3. Personalrum, ca 12m²
Personalrum ska:
 Ge möjlighet till återhämtning.
 Vara avskilt från verksamheterna.
 Innehålla funktioner för förvaring, beredning och uppvärmning av mat.
 Innehålla vask och diskmaskin.
 Dimensioneras för ett matsalsmöblemang innehållande 6 sittplatser.
 Ha direkt koppling till avskild uteplats. Denna koppling ska även kunna
användas som entré för personal.
4. WC Personal, ca 1m²
Bör placeras på ett sätt så att endast personal kommer åt toaletten.
5. Kontor, administration, ca 10m²
Kontorsutrymme ska:
 Utformas för kontorsarbete.
 Inrymma plats för 3 små arbetsplatser i samma rum.
 Möjliggöra sekretesskyddat arbete, muntligt så som skriftligt.
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Ge plats för förvaring av pärmar, administration samt sekretesskyddat
material.

6. Jourrum 1, ca 6m²
Jourrum 1 ska:
 Innehålla övernattningsmöjlighet.
 Erbjuda möjlighet till återhämtning.
 Innehålla plats för förvaring av personliga ting under vistelse, i form av
en 600mm garderobslängd.
7. Jourrum 2, ca 6m²
Jourrum 2 utförs lika jourrum 1.
8. Tvätt, ca 10m²
Tvätt ska:
 Möjliggöra enkel, säker och rationell hantering av rent och orent gods.
 Inneha installationer som förhindrar oönskad odör att sprida sig ut från
rummet.
 Förses med installationer som förhindrar belastningsskador.
 Ha en alternativ flyktväg.
 Innehålla plats för 2 tvättmaskiner (varav en för brukare och en för
personal) och 1 torktumlare, samtliga avsedda för professionellt bruk.
 Kunna nås från samtliga verksamheter utan att beträda annan
verksamhet eller personalrum.
 Innehålla plats för skåpsförvaring med tillhörande bänk och vask.
 Innehålla låsbart förvaringsskåp för kemikalier så som tvättmedel.
9. Städcentral, ca 10m²
Städcentral ska:
 Inrymma förvaring av städutrustning, förbrukningsartiklar,
rengöringsmedel samt städvagn.
 Innehålla tvättmaskin samt torkstativ, avsedda för städmoppar.
 Ha tillgång till utslagsback med varmt och kallt vatten samt avlopp.
 Förses med installationer/teknik som förhindrar och förebygger
belastningsskador.

Utemiljö
Utemiljön ska:
 Erbjuda ytor för gemenskap och enskildhet.
 Ha platser för odling, träning och arbete (för funktioner se respektive
verksamhet).
 På ett diskret sätt erbjuda en med staket/stängsel avgränsad och
inhägnad yta.
 Ha belysning och avskärmningar som skapar vägledning och trygghet.
 Erbjuda skugga.
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Ge möjlighet till ett klimatskyddat utrymme för vistelse även vid sämre
väder.
Förses med väl utformade insynsskydd i form av plank mellan
verksamheter.
Inkludera 1 postlåda, gemensam för verksamheten, som placeras i
anslutning till gemensam komplementbyggnad.

Korttidsvistelse
Utemiljön i anslutning till korttidsvistelsen ska:
 Ha plats för kompisgunga, vattenlek, sandlåda, lekredskap, odlingslådor
och klätterställning.
 Förses med hårdgjord yta avsedd för 100m² aktivitetsområde.
 Ligga avskild från övriga verksamheter.
 Inneha en sol och insynsskyddad uteplats försedd med
serveringsmöblemang för 6 personer.
 Erbjuda gräs/ grönyta,
 Förses med vattenutkastare på fasad.
 Förses med förråd, 10m² med plats för förvaring av redskap, försedd
med dubbeldörr och inkörningsramp (alternativt ligga i marknivå).
 Förses med allmänbelysning året om.
 Inneha en variation i växter och träd, växtplanering i likhet med LSS 2,
Bjuv 4:4.

2. Daglig verksamhet
Utemiljön i anslutning till daglig verksamhet ska:
 Utformas lika utemiljön i anslutning till korttidsvistelse.
3. Utemiljö Korttidstillsyn/ korttidsvistelse
Utemiljön i anslutning till korttidstillsyn/ korttidsvistelse ska:
 Ha plats för sandlåda, 3 enskilda gungor och en rullstolsgunga,
lekredskap, odlingslådor, cykelbana, vattenlek och klätterställning.
 Förses med förråd, 10m² med plats för förvaring av redskap, försedd
med dubbeldörr och inkörningsramp (alternativt ligga i marknivå).
 Ligga avskild från övriga verksamheter.
 Förses med hårdgjord yta avsedd för 100m² aktivitetsområde.
 Yta för sol och insynsskyddad uteplats försedd med
serveringsmöblemang för 6 personer.
 Inkludera tillgänglig gräs/ grönyta med vissa partier innehållande mindre
nivåskillnader avsedda för motorikträning.
 Förses med vattenutkastare på fasad.
 Förses med allmänbelysning året om.
 Inneha variation i växter och träd, växtplanering i likhet med LSS 2, Bjuv
4:4.
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4. Parkering 1
Parkering 1 ska:
 Avse parkeringsplatser för korttidstillsyn/ korttidsvistelse.
 Ha tillgång till parkering med el-laddning.
 Ha plats för 10 parkeringsplatser avsedda för personal, varav en
parkeringsplats avsedd för funktionshindrade.
 Ha plats för parkeringsplats till verksamhetsfordon.
 Ska förläggas avskilt från parkering 2.
 Förses med skyltar vid parkeringsplatser. Textning enl. verksamhet.
5. Parkering 2
Parkering 2 ska:
 Avse parkeringsplatser för kortidsvistelse samt daglig verksamhet.
 Ha tillgång till parkering med el-laddning.
 Ha plats för två parkeringsplatser avsedda för personal.
 Förses med skyltar vid parkeringsplatser. Textning enl. verksamhet.
6. Cykelparkering
Cykelparkering ska:
 Ha tillgång till el-laddning.
 Ha plats för personalens och verksamhetens cyklar, samt ev. hjälpmedel.
 Förråd kan med fördel placeras i samma byggnad som Miljörum.
 Förläggas så den kan nås från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet.
7. Miljörum
Miljörum ska:
 Vara lättillgängligt för avhämtning av avfall.
 Förläggas med ingång max fem meter från tomtgräns.
 Utföras lika LSS 2, Fastighet Bjuv 4:4.
 Förläggas så det kan nås från samtliga verksamheter utan att beträda
annan verksamhet.
8. Sprinklerscentral
 Kan förläggas i samma byggnad som miljörum alternativt miljörum/
förråd.

Teknik och övrigt
1.

Ytskikt
 Utförs lika LSS 2, Bjuv 4:4.

2. Ljus
Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i
förhållande till brukares behov, uppfylla följande krav:
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Ljusstyrka, ljusfärgton enligt krav.
Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/ behövs.
Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning
och inredning.
Belysningsuttag för dekorationer och pynt vid utvalda fönsterbänkar och
ovanför fönster.
Belysningsstyrka som är dimbar med funktionen push-button dimmer
och enkelt kan regleras.
I allmänhet gäller manuellt styrd belysning.
Miljöbelysning ska beaktas och projekteras i samråd med verksamheten.

3. Ventilation/ värmesystem
 Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma
lokalerna.
 Temperaturen ska regleras centralt.
 Värme tillförs med golvvärme, radiatorer undviks.
 Rumsgivare som placeras oåtkomligt.
 Ventilationssystemet ska leverera kyla, vilket innebär svalare luft än
uteluften.
4. Lås- och larmsystem
 Verksamheterna ska vara nyckelfria avseende såväl passage som övrigt.
 Sprinkler och utrymningslarm samt övriga installationer utförs enligt
gällande brandkrav.
 Brandcentral ska inneha kvittensfunktion som vidarekopplas till SOS.
 Låssystem ska planeras i samråd med verksamheten.
5. IT/ EL
 Byggnaden ska förses med fiber till hela verksamheten, dels kommunens
svartfiber samt allmän åtkomst till det publika nätverket.
 Det är nödvändigt att telefonin fungerar, verksamheten måste utrustas
med signalförstärkare om så krävs. Telefon ska vara kopplad till
kommunens växel och dator till kommunens intranät.
 Byggnaden ska tillhandahålla möjligheten för personal att nå
verksamhetssystem via både trådbundet som trådlöst nätverk.
 I anslutning till personalutrymme ska finnas avsedd plats för
handenheter där de kan laddas och förvaras säkert (laddningsrum).
 Det ska finnas utrymme med nätverks/ datauttag för kopiering.
 Anslutningar och uttag placeras lättåtkomligt och går i största möjliga
mån att dölja.
 Inbyggd hörslinga ska finnas.
6. Beredskap/ Brand
 Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ samt ITnätverk ska ha redundans via batteri, UPS eller likande.
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Orienteringstavlor placeras i anslutning till samtliga entréer.
Erforderlig mängd brandsläckare placeras där så lämpas.
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§ 56

Dnr 2021-00217

Hyresavtal med Hemsö AB gällande LSS, Brogårda i
Bjuv
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp hyreskontraktet för lokalerna på Västergatan
19 A-C i Billesholm då dessa inte är ändamålsenliga och inte uppfyller de
lagkrav som ställs på verksamheterna. Hyreskontraktet är uppsagt till 202112-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 att teckna en avsiktsförklaring om
bland annat lokaler för en LSS-verksamhet på Brogårda 8:7. 2020-12-09
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna ett
markanvisningsavtal för projektet.
Fastighetsavdelningen har förhandlat och tagit fram ett avtalsförslag på
hyreskontrakt och en gränsdragningslista med Hemsö för korttidsvistelse,
korttidstillsyn samt daglig verksamhet. Fastighetsavdelningens bedömning
är att hyresavtalet uppfyller verksamhetens behov. Kommunstyrelsens
förvaltning har inget att erinra mot fastighetsavdelningens bedömning.
Tekniska nämnden beslutade 2021-04-27 att föreslå kommunfullmäktige
godkänna hyresavtalet med Hemsö AB.
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat hyreskontraktet och kan
konstatera att hyresavtalet är upprättat på marknadsmässiga grunder.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad daterad 2021-04-28
Tekniska nämnden 2021-04-27, § 39
Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic daterad 2021-04-20
Hyreskontrakt med bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under
namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB, och ge kommunstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet
för kommunens räkning.

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar att det ska tas fram en kalkyl med kostnaden för
byggnation och drift i egen regi samt kalkyl för hyreskostnaden för 25 år
(utan restvärde).
Anders Månsson (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C) yrkade.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag på Nils Nilsson (C) yrkande.
Anders Månsson (S) yrkar att ärendet ska skickas på remiss till vård- och
omsorgsnämnden.
Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Anders Månssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige godkänna hyreskontraktet med Hemsö Nackavillan AB
(org.nr 559079-7600), under namnändring till Hemsö Bjuvfastigheter AB,
och ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
underteckna hyreskontraktet för kommunens räkning.

Reservation
Anders Månsson (S), Kenneth Bolinder (S) och Nils Nilsson (C) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05, § 99

Yrkande
Nils Nilsson (C) yrkar ”att det tas fram en kalkyl som visar kostnaden för
byggnation och drift i egen regi och en kalkyl som visar kostnaden för 25 års
hyra, där hänsyn tagits till att kommunen efter hyrestidens utgång inte äger
fastigheten och att hyran är indexreglerad”.
Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S), Urban Berglund (KD), Christer
Landin (S) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till Nils Nilssons (C)
yrkande.
Kalle Holm (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar avslag till Nils Nilssons (C)
yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nils Nilssons (C) yrkande och
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar avslå yrkandet.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
NEJ = Nils Nilssons (C) yrkande
JA = avslagsyrkandet

Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
6 NEJ-röster och 7 JA-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna hyreskontraktet
med Hemsö Nackavillan AB (org.nr 559079-7600), under namnändring till
Hemsö Bjuvfastigheter AB, och ge kommunstyrelsens ordförande eller
dennes ersättare i uppdrag att underteckna hyreskontraktet för kommunens
räkning.

Reservation
Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S), Urban Berglund
(KD), Christer Landin (S) och Kenneth Bolinder (S) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 2021-05-12, § 62

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:55 – 20:05.

Yrkanden
Kenneth Bolinder (-) yrkar på återremiss ”Analogt med föregående ärende
(§ 56) så yrkar jag återremiss av ärendet”.
Mikael Henrysson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Nils Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Stefan Svalö (S) yrkar att ärendet ska utgå.
Mikael Henrysson (SD) yrkar avslag på yrkandet om att ärendet ska utgå.
Nils Nilsson (C) tar tillbaka bifallsyrkandet på återremiss och yrkar bifall till
att ärendet ska utgå.
Mikael Henrysson (SD) tar tillbaka avslagsyrkandet och yrkar bifall till
återremissyrkandet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20:20 – 20:30 och 20:30 – 20:35.

Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag, och finner att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2021-00267

Ändring av uppdrag att åstadkomma ett
trygghetsboende
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, §180, att ”uppdra åt
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett
trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt intentionerna som
redovisas i ärendet.”
Kommunstyrelsen har under 2020 genomfört en markanvisning som avbröts
på grund av bristande finansiering. Som skäl angavs för stora ekonomiska
risker som framför allt kopplades till gemensamhetsytor och lokaler som ett
trygghetsboende kräver. Att på nytt pröva ett förslag med blockförhyrning
har inte varit aktuellt.
Flera exploatörer och fastighetsutvecklare har framfört möjligheten att
samförlägga gemensamhetsytor med andra samhällsfastigheter som en
möjlighet att skapa ekonomi i projektet. Förvaltningen vill därför studera
möjligheten att pröva en placering av ett trygghetsboende på fastigheten
Medborgaren 1 för att där hitta ett bättre upplägg som är mer genomförbart
för en privat fastighetsägare.
För att kunna föreslå en ny placering av trygghetsboendet vill förvaltningen
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen av uppdraget så att en
placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren
1 i stället för på kvarteret Ulven.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-05-25
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, §180

Ärendet
Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 7 år
sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge
kom-munstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i
samverkan med externa eller interna aktörer.

Justerarnas signaturer
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I samverkan mellan vård-och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens
förvaltning och, inledningsvis, Bjuvsbostäder togs ett förslag till
trygghetsboende fram och en avsiktsförklaring tecknades med
Byggföretaget Midroc Property Development AB för att ta fram detaljplan för
kv Ulven och nå en marköverlåtelse.
Förslaget var specifikt anpassat efterkommunens anvisningar och ett
genomförande krävde att kommunen tecknade avtal om blockförhyrning
med den framtida fastighetsägaren. I januari 2018 låg ett hyresavtal och ett
avtal om marköverlåtelse till Kommunfullmäktige för beslut men ärendet
återremitterades med motiveringen att ytterligare utreda Bjuvsbostäders
möjligheter att genomföra projektet. ”Bjuvsbostäder får härmed frågan om
bolaget har möjligheter att bygga trygghetsbostäder som tillgodoser de
behov vård- och omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått
ärendet samt till vilken byggkostnad och preliminära hyresnivåer?”
Slutligen presenterades ett reviderat förslag på byggnad från Bjuvsbostäder
i kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019 som sändes på remiss. I
svaret till kommunfullmäktige formulerade kommunstyrelsen en
sammanvägd bedömning att Bjuvsbostäders förslag inte uppfyllde de krav
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt på trygghetsboendet, som
planerades i samverkan med Midroc samt är ofullständigt i redovisning, bl a
avseende byggkostnader och hyresnivåer. I svaret till Kommunfullmäktige
formulerade Kommunstyrelsen förslag till ett uppdrag som åter gav
kommunstyrelsen ett uppdrag att åstadkomma ett trygghetsboende i
samverkan med privat aktör.
Under 2020 genomfördes en markanvisning genom att annonsera och
begära in förslag från olika byggaktörer att genomföra ett trygghetsboende
på kv Ulven. Som krav skulle parkering ordnas inom fastigheten och inga
driftsbidrag eller hyresavtal skulle ingås med kommunen. Responsen var
sval och endast två anbud kom in varav ett motsvarade kommunens
uppställda kriterier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om markanvisningsavtal med
det lokala byggföretaget Grefstad Bygg AB som presenterade ett samarbete
med NCC som i sin tur hade tagit fram ett hus. Detaljplanen var färdig så
syftet med markanvisningen hamnade snarare om att företaget skulle
ansöka om stadsbidrag, ordna parkering samt få bygglov för byggnaden
vareft6er en marköverlåtelse kunde ske. Tidigt i diskussionerna visade det
sig att byggherren saknade finansiärer varför arbetet avbröts under hösten
2020.
Tillsammans med NCC uppvaktades ett par exploatörer/fastighetsföretag
kring möjligheten att ta över och genomföra NCCs projekt. Diskussioner
fördes aktivt med ett företag mn avbröts i februari 2021 när det stod klart att
företaget inte fick ihop sin kalkyl. Ansvar för lokaler och gemensamhetsytor
framfördes som skäl.
Gemensamt för de flesta privata intressenter som planeringsavdelningen
varit i kontakt med under 2020 är en beskrivning av affärsmässigheten i ett
trygghetsboende som problematisk i och med att stadsbidragen styr och i
Justerarnas signaturer
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viss mån begränsar vilka hyresgäster som är möjliga. Osäkerheter kring
finansiering av ”värdinnan” är ytterligare en komplicerande faktor, som vissa
kommuner, löst med driftsbidrag. Men det är en generellt hög risk kring
uthyrning och beläggning samt kostnader för gemensamhetsytor som
framförallt anförs samt att kommunal blockförhyrning då är en förutsättning
för ett genomförande. Den aktuella fastigheten har även en begränsande
yta som i princip ställer krav på parkering i garage om inte denna ordnas på
intilliggande ytor vilket också driver upp kostnaden för projektet.
Parkeringen innebär enbart en fördyring för exploatören och innebär inte att
man kan ta ut högre hyror p g a reglerna för stadsbidrag.
Flera av de företag förvaltningen har diskuterat med har pekat på
möjligheten att samförlägga gemensamhetsytor med andra
samhällsfastigheter. Fler hyresintäkter kopplat till en matsal eller liknande
skulle sannolikt få projektet att bära sig. Realistiskt handlar en sådan
verksamhet oftast om en kommunal verksamhet, vårdboende,
bibliotek(café) eller dyl.
Förslag till fortsatt process
Förvaltningen har inom ramen för projekt Folketshusparken som inbegriper
fastigheten Medborgaren 1 fört diskussioner med företaget Hemsö AB om
förutsättningarna för dem att åstadkomma ett trygghetsboende på
fastigheten under förutsättning att det etableras ett nytt bibliotek samt
vårdboende/särskilt boende på fastigheten som kan tillskapa de
samordningsfördelar som ett trygghetsboende i privat regi förutsätter.
Diskussionen har varit positiv och det bedöms finnas goda förutsättningar
att åstadkomma ett trygghetsboende om detta lokaliseras till kvarteret
Medborgaren 1.
Förvaltningen har dessutom fört diskussioner med Bjuvsbostäder om
möjligheten att uppföra konventionella hyreslägenheter på den detaljplan
som finns för kvarteret Ulven och har gemensamt tagit fram ett
genomförbart förslag. För att ingå marköverlåtelse med Bjuvsbostäder
behöver formuleringen av uppdraget för att åstadkomma ett
trygghetsboende revideras.
Förvaltningen föreslår därför att uppdraget ändras till att uppdra åt
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett
trygghetsboende på kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 124
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Att ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av
kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt kommunstyrelsen att
vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på
kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.

Yrkande
Claes Osslén (SD), Ted Nilsson (M), Bengt Gottschalk (SD), Pia Trollehjelm
(SD), Kalle Holm (SD) och Lars Hein (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Urban Berglund (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Nils Nilsson (C) och Ulrika Thulin
(S) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Claes Osslén (SD) yrkar avslag på avslagsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och avslagsyrkandet på
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå
avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Att ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av
kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt kommunstyrelsen att
vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på
kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Niklas Ögren, planeringschef
Planeringsavdelningen
niklas.ogren@bjuv.se
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Ändring av uppdrag att åstadkomma ett
trygghetsboende
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-20, §180, att ”uppdra åt
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett
trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt intentionerna som
redovisas i ärendet.”
Kommunstyrelsen har under 2020 genomfört en markanvisning som avbröts
på grund av bristande finansiering. Som skäl angavs för stora ekonomiska
risker som framför allt kopplades till gemensamhetsytor och lokaler som ett
trygghetsboende kräver. Att på nytt pröva ett förslag med blockförhyrning
har inte varit aktuellt.
Flera exploatörer och fastighetsutvecklare har framfört möjligheten att
samförlägga gemensamhetsytor med andra samhällsfastigheter som en
möjlighet att skapa ekonomi i projektet. Förvaltningen vill därför studera
möjligheten att pröva en placering av ett trygghetsboende på fastigheten
Medborgaren 1 för att där hitta ett bättre upplägg som är mer genomförbart
för en privat fastighetsägare.
För att kunna föreslå en ny placering av trygghetsboendet vill förvaltningen
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen av uppdraget så att en
placering av ett trygghetsboende ska vara möjlig på kvarteret Medborgaren
1 i stället för på kvarteret Ulven.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2021-05-25
Kommunfullmäktige, 2019-11-28, §180

Ärendet
Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 7 år
sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge
kom-munstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i
samverkan med externa eller interna aktörer.
I samverkan mellan vård-och omsorgsnämnden, kommunstyrelsens
förvaltning och, inledningsvis, Bjuvsbostäder togs ett förslag till
trygghetsboende fram och en avsiktsförklaring tecknades med
Byggföretaget Midroc Property Development AB för att ta fram detaljplan för
kv Ulven och nå en marköverlåtelse.
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KS 2021-00267

Förslaget var specifikt anpassat efterkommunens anvisningar och ett
genomförande krävde att kommunen tecknade avtal om blockförhyrning
med den framtida fastighetsägaren. I januari 2018 låg ett hyresavtal och ett
avtal om marköverlåtelse till Kommunfullmäktige för beslut men ärendet
återremitterades med motiveringen att ytterligare utreda Bjuvsbostäders
möjligheter att genomföra projektet. ”Bjuvsbostäder får härmed frågan om
bolaget har möjligheter att bygga trygghetsbostäder som tillgodoser de
behov vård- och omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått
ärendet samt till vilken byggkostnad och preliminära hyresnivåer?”
Slutligen presenterades ett reviderat förslag på byggnad från Bjuvsbostäder
i kommunstyrelsens arbetsutskott 28 augusti 2019 som sändes på remiss. I
svaret till kommunfullmäktige formulerade kommunstyrelsen en
sammanvägd bedömning att Bjuvsbostäders förslag inte uppfyllde de krav
vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt på trygghetsboendet, som
planerades i samverkan med Midroc samt är ofullständigt i redovisning, bl a
avseende byggkostnader och hyresnivåer. I svaret till Kommunfullmäktige
formulerade Kommunstyrelsen förslag till ett uppdrag som åter gav
kommunstyrelsen ett uppdrag att åstadkomma ett trygghetsboende i
samverkan med privat aktör.
Under 2020 genomfördes en markanvisning genom att annonsera och
begära in förslag från olika byggaktörer att genomföra ett trygghetsboende
på kv Ulven. Som krav skulle parkering ordnas inom fastigheten och inga
driftsbidrag eller hyresavtal skulle ingås med kommunen. Responsen var
sval och endast två anbud kom in varav ett motsvarade kommunens
uppställda kriterier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om markanvisningsavtal med
det lokala byggföretaget Grefstad Bygg AB som presenterade ett samarbete
med NCC som i sin tur hade tagit fram ett hus. Detaljplanen var färdig så
syftet med markanvisningen hamnade snarare om att företaget skulle
ansöka om stadsbidrag, ordna parkering samt få bygglov för byggnaden
vareft6er en marköverlåtelse kunde ske. Tidigt i diskussionerna visade det
sig att byggherren saknade finansiärer varför arbetet avbröts under hösten
2020.
Tillsammans med NCC uppvaktades ett par exploatörer/fastighetsföretag
kring möjligheten att ta över och genomföra NCCs projekt. Diskussioner
fördes aktivt med ett företag mn avbröts i februari 2021 när det stod klart att
företaget inte fick ihop sin kalkyl. Ansvar för lokaler och gemensamhetsytor
framfördes som skäl.
Gemensamt för de flesta privata intressenter som planeringsavdelningen
varit i kontakt med under 2020 är en beskrivning av affärsmässigheten i ett
trygghetsboende som problematisk i och med att stadsbidragen styr och i
viss mån begränsar vilka hyresgäster som är möjliga. Osäkerheter kring
finansiering av ”värdinnan” är ytterligare en komplicerande faktor, som vissa
kommuner, löst med driftsbidrag. Men det är en generellt hög risk kring
uthyrning och beläggning samt kostnader för gemensamhetsytor som
framförallt anförs samt att kommunal blockförhyrning då är en förutsättning
för ett genomförande. Den aktuella fastigheten har även en begränsande
yta som i princip ställer krav på parkering i garage om inte denna ordnas på
intilliggande ytor vilket också driver upp kostnaden för projektet.
Parkeringen innebär enbart en fördyring för exploatören och innebär inte att
man kan ta ut högre hyror p g a reglerna för stadsbidrag.
Flera av de företag förvaltningen har diskuterat med har pekat på
möjligheten att samförlägga gemensamhetsytor med andra
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samhällsfastigheter. Fler hyresintäkter kopplat till en matsal eller liknande
skulle sannolikt få projektet att bära sig. Realistiskt handlar en sådan
verksamhet oftast om en kommunal verksamhet, vårdboende,
bibliotek(café) eller dyl.
Förslag till fortsatt process
Förvaltningen har inom ramen för projekt Folketshusparken som inbegriper
fastigheten Medborgaren 1 fört diskussioner med företaget Hemsö AB om
förutsättningarna för dem att åstadkomma ett trygghetsboende på
fastigheten under förutsättning att det etableras ett nytt bibliotek samt
vårdboende/särskilt boende på fastigheten som kan tillskapa de
samordningsfördelar som ett trygghetsboende i privat regi förutsätter.
Diskussionen har varit positiv och det bedöms finnas goda förutsättningar
att åstadkomma ett trygghetsboende om detta lokaliseras till kvarteret
Medborgaren 1.
Förvaltningen har dessutom fört diskussioner med Bjuvsbostäder om
möjligheten att uppföra konventionella hyreslägenheter på den detaljplan
som finns för kvarteret Ulven och har gemensamt tagit fram ett
genomförbart förslag. För att ingå marköverlåtelse med Bjuvsbostäder
behöver formuleringen av uppdraget för att åstadkomma ett
trygghetsboende revideras.
Förvaltningen föreslår därför att uppdraget ändras till att uppdra åt
kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett
trygghetsboende på kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att ändra formuleringen av uppdraget, som beslutades av
kommunfullmäktige 2019-11-20, §180, till att uppdra åt kommunstyrelsen att
vidtaga nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett trygghetsboende på
kvarteret Medborgaren i stället för på kvarteret Ulven.

Julia Pietrek
TF kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
AB Bjuvsbostäder
Planeringschef
Ekonomiavdelningen
Diariet

3(3)

BJUVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESLISTA

Sammanträdesdag 2019-11-28
Kl 17.00 – 21:20

Närvaro

Kommunfullmäktige
2018-10-15 - 2022-10-14
Revisionsdatum

Voteringar

§ 143:1

2019-02-28

Namn
J
a

*) uppropas sist
Ers

Namn

N
e
j

§ 143:2
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

§ 144
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

§ 145
A
v
s
t
å
r

J
a

Ord

Anm

A

J

X

X

X

X

X

X

Anders Månsson (S)

X

X

X

X

X

Terhi Laine (S)

X

X

X

X

X

Niklas Svalö (S)

X

X

X

X

X

Irena Alm (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inga Bakken (S)

X

X

X

X

X

Christer Landin (S)

X

X

X

X

X

Jäv § 144

X

X

X

Liselott Ljung (S)

Tjg

X

X

X

Walter Steffert (S)

Tjg §§ 136,
144
Tjg § 144

Martin Fridehjelm (S)

J

*)
Jäv § 144

Ulrika Thulin (S)

Kenneth Bolinder (S)

Stefan Svalö (S)

Jäv § 136

N

N

A

J

X

N

A

J

X
X

X

Bert Roos (S)

Denise Berendji (S)

X

X

X

X

X

X

Peter Persson (S)
Gull-Britt Gren (S)

X

Lars Karlsson (S)

X

Leif Johansson (V)

X

Emil Lord (V)
Eva Roos Johansson (V)

Justerandes sign

Justerandes sign

N
e
j

A
v
s
t
å
r

X

Justerandes sign

X

X

X

X

N

A

BJUVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESLISTA

Sammanträdesdag 2019-11-28
Kl 17.00 – 21:20

Närvaro

Kommunfullmäktige
2018-10-15 - 2022-10-14
Revisionsdatum

Voteringar

§ 143:1

2018-12-13

Namn
J
a

*) uppropas sist
Ers

Namn

J

Krister Nilsson (C)

X

Kerstin Persson (C)

X

Sven-Ingvar Blixt (L)
Krister Bergsten (L)

X

Fredrik Andersson (L)

X

Urban Berglund (KD)
Maria Berglund (KD)

X

Jonas Lindqvist (KD)

X

Justerandes sign

Justerandes sign

J
a

N
e
j

§ 144
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

§ 145
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

A
v
s
t
å
r

Ord

Anm

Nils Nilsson (C)

N
e
j

§ 143:2
A
v
s
t
å
r
A

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Justerandes sign

N

N

A

J

N

A

J

N

A

BJUVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESLISTA

Sammanträdesdag 2019-11-28
Kl 17.00 – 21:20

Närvaro

Kommunfullmäktige
2018-10-15 - 2022-10-14
Revisionsdatum

Voteringar

§ 143:1

2018-12-13

Namn
J
a

*) uppropas sist
Ers

Namn

N
e
j

§ 143:2
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

§ 144
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

§ 145
A
v
s
t
å
r

J
a

N
e
j

Ord

Anm

J

N

A

J

N

A

J

N

A

J

N

Mikael Henrysson (SD)

X

X

X

X

X

Pia Trollehjelm (SD)

X

X

X

X

X

Christel Hedlund (SD)

X

X

X

X

X

Jim Gustavsson (SD)

X

X

X

X

X

Benny Trollehjelm (SD)

X

X

X

X

X

Gert Liljenborg (SD)

X

X

X

X

X

Lars Hein (SD)

X

X

X

X

X

Anne Li Ullerholm (SD)

X

X

X

X

X

Börje Sjöstrand (SD)

X

X

X

X

X

Heidi Karlsson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lise-Lott Johansson (SD)

Roger Pettersson (SD)

Tjg

Lisbeth Madsen (M)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar
Johnsson (M)
Jörgen Johnsson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jäv § 144

Patric Fors (M)

X
X

Andrej Schönbäck (M)

Jäv § 144

Niels Madsen (M)

Tjg § 144

X

X

Zofia Svensson (M)

Tjg § 144

X

X

Göran Palmkvist (M)
Antal

Justerandes sign

X
X

X
31 11 5

Justerandes sign

A
v
s
t
å
r

Justerandes sign

15 15 16

15 16

15 16

A

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-28
Kommunfullmäktige

§ 145

Dnr 2019-00308

Remissvar på förslag på trygghetsboende i Bjuvs
kommun
Sammanfattning
Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 5 år
sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge komunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden
utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i samverkan med externa
eller interna aktörer.
Frågan har därefter haft en beredning som engagerat kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens tekniska utskott, vård- och omsorgsnämnden, AB Bjuvsbostäder, Byggnadsnämnden, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Ekeby, SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv och Midroc Property Development
AB.
Ärendet aktualiseras nu med anledning av att Bjuvsbostäder lämnat
bolagets (reviderade) förslag till trygghetsboende i kv Ulven i Bjuv. Förslaget
har varit på remiss till vård- och omsorgsnämnden som beslutat att
godkänna Bjuvsbostäders förslag till trygghetsboende samt att
hyresnivåerna i förslaget bedöms som rimlig.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Bjuvsbostäders förslag till
trygghetsboende inte uppfyller de krav vård- och omsorgsnämnden tidigare
ställt på trygghetsboende i planeringen med Midroc samt, är Bjuvsbostäders
förslag i flera avseenden ofullständigt och därför inte jämförbart med
Midrocs förslag, särskilt i frågan om hyresnivåer.
Förvaltningen konstaterar att Bjuvsbostäders förslag är ett annat trygghetsboende, än det vård- och omsorgsnämnden planerade med Midroc.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2019-10-22
Vård- och omsorgsnämnden, 2019-09-19, § 94 (med bilagor)
AB Bjuvsbostäder, förslag trygghetsboende Bjuvs kommun (med bilaga)
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Ärendet
Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 5 år
sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge
kom-munstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i
samverkan med externa eller interna aktörer.
Under år 2015 genomfördes ett flertal möten med representanter från kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden, tjänstemän från respektive
förvaltningar, Bjuvsbostäder samt vid vissa tillfällen Midroc Property Development AB. Avsikten var att åstadkomma ett program för projektet. Arbetet
resulterade i ett skissförslag av Jais Arkitekter som presenterades
november 2015.
Den 26 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens svar på uppdraget från november 2014 samt fick styrelsen i
uppdrag att, i samverkan med vård‐ och omsorgsnämnden och externa
aktö-rer, lämna förslag till planering för hur projektet ska genomföras. Det
nya uppdraget skulle redovisas senast januari 2016
Kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens presidier diskuterade
projektet på sammanträde den 8 december 2015 och bestämde då att
idéskis-sen från Jais Arkitekter samt vad som i övrigt presenterats i ärendet
av Midroc Property Development AB skulle utgöra förutsättningar och
förebild för projektet framöver. Planeringen fortsatte därefter med dessa
intentioner i samverkan med Midroc Property Development AB.
Den 16 mars 2016 beslutade kommunstyrelsen om en avsiktsförklaring med
Midroc Property Development AB, med avsikten att de ska bygga trygghetsboendet i kv Ulven.
Vård- och omsorgsnämndens presidium, Pensionärernas Riksorganisation
(PRO) Ekeby och SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv har därefter granskat
Midrocs och Jais Arkitekter förslag och lämnat synpunkter som sammanställts och legat till grund för en revidering av förslaget.
I korthet innebär Midrocs förslag till trygghetsboende 32 lägenheter samt
gemensamma lokaler och funktioner för de boendes gemensamma
måltider, samvaro, hobby och rekreation främst i en del av byggnadens
bottenvåning där även ett övernattningsrum för de boendes gäster planeras
tillsammans med utrymme för trygghetsboendets personal. I byggnadens
källare finns motionsrum, uppställningsplatser för cyklar, rollatorer och
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utomhusrullstolar.
För de boendes utevistelse finns en takterrass med grillmöjlighet och
gårdsterrass. Förslaget innebär vidare att lägenheterna har större badrum
än normalt för att medge kvarboende under längre tid samt att balkongerna
och uteplatserna är inglasade. Trapphusen är dagsljusbelysta för att medge
god orienterbarhet. I bottenvåningen och i anslutning till de boendes gemensamma ytor planeras för kommunens dagverksamhet för äldre.
Konceptet som varit aktuellt för att åstadkomma trygghetsboendet enligt
intentionerna i avsiktsförklaringen med Midroc Property Development i kv
Ulven innebär att kommunen blockförhyr lägenheter och övriga utrymmen i
byggnaden.
Kostnader under avtalstiden består av hyra, drift (fastighetskatt, el och uppvärmning etc), värd/värdinnetjänst för de boende samt administration av hyror och ekonomi inklusive kontakt med hyresgäster/kö.
Kostnadskalkyl
Alternativ 1

Alternativ 2

Kostnader mnkr
Årshyra
Drift etc
Värd/värdinna
Adm
Totala kostnader

6,1
0,6-0,9
0,3
0,1-0,2
7,1-7,4

6,1
0,6-0,9
0,3
0,1-0,2
7,1-7,4

Intäkter mnkr
Bostadshyra
Verksamhetshyra
Bidrag
Totala intäkter

4
0,4
0,5
4,9

4,6
0,4
0,5
5,5

Nettokostnad

2,2-2,5

1,6-1,9

Kalkylen visar att kommunens kostnad för att utveckla ett trygghetsboende
beräknas uppgå till mellan 1,6-2,5 mnkr. Detta förutsätter att lägenheterna
är fullt uthyrda samt att det uppskattade bidraget från Boverket beviljas.
(Hyresnivåer för de boende redovisas i tjänsteskrivelsen som
kommunfullmäktige beslutade återremittera.)
Den 17 januari 2018, beslutade kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till hyresavtal samt
marköverlåtelseavtal med Midroc Property Development AB, för
trygghetsboendet som planerats i samverkan, i kv Ulven i Bjuv.
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En vecka senare, den 25 januari 2018, beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet för att istället utreda förutsättningarna för att bygga
trygghetsboendet i egen regi eller i Bjuvsbostäders regi.
Den 28 februari 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa
frågan om att bygga i egen regi till styrelsens tekniska utskott samt att översända en skrivelse till Bjuvsbostäder med följande fråga;
”Bjuvsbostäder får härmed frågan om bolaget har möjligheter att bygga
trygghetsbostäder som tillgodoser de behov vård- och omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått ärendet samt till vilken byggkostnad och
preliminära hyresnivåer?”
I brevet till Bjuvsbostäder framgick att kommunstyrelsen önskade att Bjuvsbostäder skulle behandla frågan skyndsamt och återkommer med svar.
Kommunstyrelsens tekniska utskott svarade styrelsen den 21 mars att
kommunens tekniska verksamheter saknar förutsättningar för att bygga
trygghetsboendet i egen regi.
Bjuvsbostäder återkom till kommunstyrelsen med en skrivelse med ett antal
frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott besvarade på sammanträde
den 4 april 2018.
Den 29 juni 2018 svarade Bjuvsbostäder på kommunstyrelsens fråga från
februari månad med att översända sitt förslag ”Trygghetsboende i Bjuv” som
bygger på typhuset Kombohus Trygg som upphandlats av SABO.
Den 15 augusti 2108 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att sända
Bjuvsbostäders förslag på remiss till byggnadsnämnden för synpunkter som
berör detaljplanen samt, till vård- och omsorgsnämnden för deras
bedömning av förslaget med betoning på om det uppfyller de krav nämnden
ställt på trygghetsboendet som planerats gemensamt med Midroc Property
development.
Byggnadsnämnden konstaterar i sitt svar den 13 september 2018 att
förslaget ryms inom gällande detaljplans byggrätt.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 20 september 2018 att Bjuvsbostäders förslag till trygghetsboende, d v s Kombohus Trygg som
upphandlats av SABO, uppfyller de grundkrav vård- och omsorgsnämnden
ställer på trygghetsboende, samt föreslår de att Bjuvsbostäder får fortsätta
utveckla sin plan med de önskemål vård- och omsorgsnämnden tidigare
haft i samband med planeringen med Midroc, som t ex inglasat uterum,
gästlägenhet m m.
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Bjuvsbostäder har därefter reviderat sitt förslag och frågan aktualiserades
därför på kommunstyrelsens arbetsutskott möte den 28 augusti 2019 då
utskottet beslutade att sända Bjuvsbostäders reviderade förslag på
trygghetsboende i kv Ulven på remiss till vård- och omsorgsnämnden med
frågeställningen om förslaget tillgodoser de behov vård- och
omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått ärendet samt, lämna
synpunkter på de preliminära hyresnivåerna förslaget innebär.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträde den 9 september i
år att som svar på remissen dels, godkänna Bjuvsbostäders förslag till
trygg-hetsboende dels, att i den vidare planeringen låta tjänstemän från
förvaltningen ingå i arbetsgruppen för detaljplanering samt, att hyresnivån i
förslaget bedöms som rimlig.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens tekniska
verksamhet saknar förutsättningar för att bygga ett trygghetsboende i egen
regi. Vidare, bedömer kommunstyrelsens förvaltning att Bjuvsbostäders
förslag till trygghetsboende inte uppfyller de krav vård- och
omsorgsnämnden ställt på trygghetsboende i planeringen med Midroc samt,
är Bjuvsbostäders förslag i flera avseenden ofullständigt och därför inte
jämförbart med Midrocs förslag. Bjuvsbostäders förslag är ett annat
trygghetsboende, än det planerade med Midroc, samt har det
förutsättningar att utvecklas.
Bjuvsbostäders förslag uppförs i prefabricerad betong som bland annat
innebär att inga förändringar kan göras av husets fasader eller
lägenhetsskiljande väggar.
Det finns i förslaget ingen ritning som visar byggnaden inplacerad på de
aktuella markytorna kv Ulven 3. Det kan emellertid konstateras att
byggnaden inte tillvaratar de särskilda förutsättningar kv Ulven 3 medger.
En påfallande stor del av markytan riskerar att bli outnyttjad på grund av att
huset inte utformats för att ta tillvara platsens särskilda förutsättningar i
centrala Bjuv. Det innebär också̊ betydande svårigheter att åstadkomma ett
rumsligt tilltalande gaturum längs denna del av Norra Storgatan.
Byggnadens brister när det gäller att bidra till ett mera stadsmässigt trivsamt
gaturum märks inte bara i oförmågan att nyttja tillgänglig tomtmark på ett
lämpligt sätt. Med ett läge intill Folketshusparken i väster, med sin grönska
och goda ljusförhållanden är det önskvärt att lägenheterna i första hand
orienterar vardagsrum och uteplatser/balkonger dit och på det sättet tillvaratar möjligheten till att skapa ett attraktivt boende för samtliga lägenheter.
Om man utgår från att entrén till trapphuset orienteras mot Norra Storgatan
kännetecknas Bjuvsbostäders förslag av att mer än hälften av lägenheterna
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enbart orienterar vardagsrum/allrum/kök samt uteplats/balkong mot Norra
Storgatan. Dessa lägenheter tappar kontakten med Folketshusparkens
grönska och förlorar möjligheten att ta tillvara ljuset från väster.
Även ur bullersynpunkt är det en sämre lösning eftersom en stor del av
bullret i miljön alstras av trafiken på Norra Storgatan.
Husets bottenvåning är placerad direkt på mark utan en förhöjd sockel. Det
innebär att uteplatserna för de tre lägenheter som finns i bottenvåningen
vetter direkt ut mot Norra Storgatan med risk för att insynen från
förbipasserande in på uteplatserna och i lägenheterna kan komma att
upplevas besvärande och begränsa lägenheternas attraktivitet på
marknaden.
Byggnadens gestaltning utgår från betongfasaderna i sin enklaste och mest
obearbetade form som inte givits någon platsanknytning. SABOs avsikt är
att byggnadens utförande ska passa överallt i landet vilket innebär att det
sällan blir bra någonstans. Byggnaden innehåller inte heller några
miljösatsningar utöver att vara välisolerad på en grundläggande nivå̊. Ett
exempel på bristen på miljösatsningar är att yttertaket utförs som papptak
och inte ett tak med växtlighet av sedum som har goda miljöeffekter.
SABO redovisar på hemsidan för ”Kombohus Trygg” att de priser de
presenterar på referenshusen ska betraktas tillsammans med de
reservationer man lämnar. Dessa gäller att byggnaden uppförs med
standardgrundläggning och exkluderar pris för markanläggning,
finplanering, komplementbyggnader, inkopplingsavgifter och andra
byggherrekostnader, samt moms. Av AB Bjuvsbostäders förslag framgår att
man beaktat en del av det som SABO exkluderar, som utemiljön men för
annat, till exempel komplementhus är det, som framgår ovan oklart om det
ingår.
När det gäller utrymmen för sophantering och källsortering saknas även en
redovisning av om kostnaden för ett miljöhus ingår.
Interiört saknas de kvaliteter Midroc alternativet erbjuder. Emellertid är
våningsplanen extremt yteffektiva i sin utformning.
I utredningsarbetet och planeringen för ett trygghetsboende i Bjuv framkom
många önskemål från vård- och omsorgsnämnden och
intresseorganisationer, bl a möjligheten till väl fungerande förvaring av
rollatorer och rullstolar/permobiler samt inglasning av balkonger. I princip
saknas dessa möjligheter på andra ytor inom byggnaden än i de egna
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lägenheterna, som i sig är mycket kompakta och endast undantagsvis är
lämpliga för sådan uppställning.
Av AB Bjuvsbostäders förslag framgår vidare att diskmaskin, duschväggar,
högre elstandard med fler uttag, högre IT-standard med fler uttag och
mediacentral, inbyggnadsugn med spishäll induktion, mikrovågsugn, trätrall
på balkong samt inglasad balkong kan erhållas som tillval, vars kostnad
kommer läggas till hyran för lägenheten. Även hyreskostnaden för den
gemensamma ytan är tänkt att läggas till de redovisade lägenhetshyrorna.
Boverkets regler för trygghetsboende föreskriver att det till varje bostad ska
finnas ett bostadskomplement. Bjuvsbostäders förslag saknar en
redovisning över var förråd med låsbart utrymme för förvaring av
säsongsutrustning och liknande ska placeras, i bostaden eller i dess närhet.
Det ska också̊ finnas rum för förvaring av cyklar, utomhusrullstolar och
liknande, samt utrymme för postboxar, i bostadens närhet som inte
redovisas i kostnadskalkylen.
Trapphusets utformning i förslaget kännetecknas av att endast en mindre
del är dagsljusbelyst och en stor del består av en korridor med sex
lägenhetsdörrar, hissdörr och dörrar till teknik/fastighetsförråd. Den kompakta lösningen leder till funktionella brister som innebär ökade svårigheter
för boende med nedsatt syn och begränsad rörlighet att orientera sig och
förflytta sig vilket kan leda till minskad utevistelse och ett begränsat socialt
liv.
Boverkets regler för nybyggnad av bostäder för äldre anger bland annat att
det ska finnas utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation som främjar gemenskap och trygghet. Bjuvsbostäders förslag
redovisar ett utrymme inom byggnaden på 73 m2 för dessa behov. Men
endast en mindre del av denna yta är dock användbar för de boendes
gemensamma aktiviteter eftersom utrymmet egentligen är en
trerumslägenhet där wc/dusch och tvätt ska finnas kvar. I praktiken är
endast 45 m2 tillgängliga för de ge-mensamma aktiviteterna. Det ska
jämföras med att upp till 57 personer skulle kunna bo i byggnaden med
dess 29 lägenheter. Med tillgängliga gemensamma utrymmen på 45 m2 är
det i praktiken inte möjligt att samlas till gemensamma måltider.
Boverkets regler för nybyggnad av bostäder för äldre kräver även en
pedagogisk verksamhet som stöd för det gemensamma. I eller i anslutning
till bostadslägenheterna och de gemensamma utrymmena ska det därför
antingen finnas daglig personal som på olika sätt kan stödja de boende
under vissa angivna tider, eller att man har tillgång till andra gemensamma
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tjänster. Planlösningarna för Bjuvsbostäders förslag redovisar inte något
personalutrymme för daglig personal.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att Bjuvsbostäders förslag
inte uppfyller de krav vård- och omsorgsnämnden tidigare ställt på trygghetsboendet, som planerades i samverkan med Midroc samt är det
ofullständigt, bl a avseende byggkostnader och hyresnivåer.
Emellertid har Bjuvsbostäders förslag förutsättningar att utvecklas.
Kom-munstyrelsen konstaterade i sitt beslut den 17 januari 2018 att
kommunen och bolaget i ägardialog och andra möten gemensamt kommit
fram till att Bjuvsbostäder ska koncentrerar sin bostadsproduktion till Ekeby
och Bille-holm. Kommunstyrelsen föreslår därför att vård- och
omsorgsnämnden ska fortsätta dialogen med Bjuvsbostäder med avsikten
utveckla ett trygghetsboende i Bjuvsbostäders regi, i Billesholm eller Ekeby.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår vidare, att intentionerna i planeringen
mellan vård- och omsorgsnämnden och Midroc Property Development AB
ska utgöra underlag i en fortsatt planering för ett tryghetsboende i kv Ulven
med privat aktör. Det är, mot bakgrund av kommunens avsevärda
investeringsbehov framöver angeläget att investering i så hög grad som
möjligt överförs till privata intressenter.
Avslutningsvis, i den fortsatta beredningen av ärendet finns det skäl att
utreda konceptet som innebär att kommunen blockförhyr av privat aktör, så
som avsiktsförklaringen med Midroc Property Development AB som kommunstyrelsen beslutade om den 16 mars 2016, ställde krav på. Under de
snart 5 år som passerat sedan ärendet initierades har rättsfall och nya
tillämpningsanvisningar för LOU tillkommit. Det finns därför skäl att utreda
de legala förutsättningarna för att åstadkomma ett trygghetsboende i kv
Ulven som uppfyller de krav vård- och omsorgsnämnden och Midroc
Property Development AB formulerat gemensamt.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att
åstadkomma ett trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt
intentionerna som redovisas i ärendet.
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Ordförandes förslag till beslut
Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att godkänna förslag av Trygghetsboende i Bjuvs kommun
Att hyresnivån i förslaget bedöms som rimlig
Att uppdra åt AB Bjuvsbostäder att projektera trygghetsboende enligt förslag
daterat 2019-06-10.

Yrkande
Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till
beslut.
Mikael Henrysson (SD), Claes Osslén (SD) och Patric Fors (M) yrkar bifall
förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag till beslut och
förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandes förslag.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = ordförandes förslag NEJ = förvaltningens förslag

Omröstningsresultat
JA: Christer Landin (S), Nils Nilsson (C), Anders Månsson (S),
NEJ: Mikael Henrysson (SD, Claes Osslén (SD), Patric Fors (M)
Utfall 3 – 3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:
JA: 4 röster
NEJ: 3 röster

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna förslag av Trygghetsboende i Bjuvs kommun
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Att hyresnivån i förslaget bedöms som rimlig
Att uppdra åt AB Bjuvsbostäder att projektera trygghetsboende enligt förslag
daterat 2019-06-10.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-06, § 204

Yrkande
Mikael Henrysson (SD), Christel Hedlund (SD), Claes Osslén (SD), Lars
Hein (SD), Bengt Gottschalk (SD), Jörgen Johnsson (M) och Patric Fors (M)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Kenneth Bolinder (S), Urban Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Christer
Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag NEJ = förvaltningens förslag

Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
6 JA-röster 7 NEJ-röster

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att
åstadkomma ett trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt
intentionerna som redovisas i ärendet.

Beslutsunderlag kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 2019-11-20, § 180
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Yrkanden
Anders Månsson (S) yrkar följande:
”Att godkänna förslag av Trygghetsboende i Bjuvs kommun
Att hyresnivån i förslaget bedöms som rimlig
Att uppdra åt AB Bjuvsbostäder att projektera trygghetsboende enligt förslag
daterat 2019-06-10”.
Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Urban Berglund (KD) och Stefan Svalö
(S) yrkar bifall till Anders Månsson (S) yrkande.
Mikael Henrysson (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders
Månssons (S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Anders Månssons (S) yrkande.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = Anders Månsson (S) yrkande NEJ = kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
15 JA-röster 16 NEJ-röster

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga nödvändiga åtgärder för att
åstadkomma ett trygghetsboende i kvarteret Ulven med privat aktör enligt
intentionerna som redovisas i ärendet.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från (S), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
AB Bjuvsbostäder
Diariet
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§ 87

Dnr 2021-00223

Revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer,
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av
detta pågår det ett förvaltningsövergripande arbete med att göra
reglementena mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och
utseende. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 21 april
2021 föreslagit att ett nytt reglemente för nämnden ska antas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente
för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har inte något att erinra mot
förslaget.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 126

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt reglemente för kulturoch fritidsnämnden och att det ska gälla från och med 2021-07-01 då det
nuvarande reglementet upphävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden och att det ska gälla från och
med 2021-07-01 då det nuvarande reglementet upphävs.

Justerarnas signaturer
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer
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julia.pietrek@bjuv.se
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Referens

2021-05-20

KS 2021-00223

Ert datum

Er referens

Revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer,
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. Mot bakgrund av
detta pågår det ett förvaltningsövergripande arbete med att göra
reglementena mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och
utseende. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 21 april
2021 föreslagit att ett nytt reglemente för nämnden ska antas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av förslaget till nytt reglemente
för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har inte något att erinra mot
förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-05-20
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-21, § 29 (med bilaga)
Förslag till nytt reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förslaget till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden och att det ska
gälla från och med 2021-07-01 då det nuvarande reglementet upphävs.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kanslichef
Diariet
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§ 29

Dnr 2021-00027

Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-21
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens reglemente har setts över och reviderats. De
huvudsakliga skillnaderna mot gällande reglemente är följande:
- Ansvar för besöksnäring flyttas från kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen, där ansvaret tidigare har legat.
- Det tydliggörs att nämnden inte ansvarar för skötsel av lokaler och
idrottsanläggningar.
- Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att stimulera och synliggöra
kommunens kulturarv samt arbeta för ett ökat fritidsutbud för invånare i
Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-21
- Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-01

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
- Anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden daterat 2021-04-21
- Upphäva tidigare reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Yrkande
Bo Hallqvist (S), Lisbeth Madsen (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
- Anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden daterat 2021-04-21
- Upphäva tidigare reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Rahma Tahiri,
rahma.tahiri@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-04-13

KOF 2021-00027

Ert datum

Er referens

Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-21
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens reglemente har setts över och reviderats. De
huvudsakliga skillnaderna mot gällande reglemente är följande:
-

Ansvar för besöksnäring flyttas från kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen, där ansvaret tidigare har legat.
Det tydliggörs att nämnden inte ansvarar för skötsel av lokaler och
idrottsanläggningar
Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att stimulera och
synliggöra kommunens kulturarv samt arbeta för ett ökat fritidsutbud
för invånare i Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-21
- Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-01

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
-

Anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden daterat 2021-04-21
Upphäva tidigare reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Josefine Wahlström
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Rahma Tahiri
Administratör

Reglemente
Kultur- och fritidsnämnden

2021-04-21

REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som föreskrivs i kommunens
reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer,
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter

1§
Kultur- och fritidsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende bibliotek,
badanläggningar fritidsgårdar, kulturskola, arrangemang, kulturarv, lotteritillstånd, lokaler och
idrottsanläggningar (bokning och uthyrning). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för
föreningsbidrag och föreningskontakter.
Kultur och fritidsnämnden har till uppgift att stimulera förenings- och kulturlivet i kommunen, att
stimulera och synliggöra kommunens kulturarv samt arbeta för ett ökat fritidsutbud för invånare i
Bjuvs kommun.

Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap

2§
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en samordning av kommunens
totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet
med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3§
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, följa utvecklingen
inom hela nämndens verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och
även verka för reformering av nämndens regelbestånd.
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under verksamhetsåret.
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Till uppgifterna för kultur- och fritidsnämnden hör vidare att:

•
•
•
•
•
•

ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet
följa upp och utvärdera verksamheten
samverka med olika nämnder/förvaltningar
noggrant följa utfallet av tilldelade medel
förfoga över en egen budget
samarbeta med kommuner, regioner, förbund och nätverk

Delegering från kommunfullmäktige

4§
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:













kultur- och fritidsaktiviteter
arrangemang
biblioteksverksamhet
kulturarv
kulturskoleverksamhet
fritidsgårdsverksamhet
lotteritillstånd
badanläggningar
bokning och uthyrning av föreningslokaler och idrottsanläggningar
föreningsbidrag
föreningsaktiviteter
öppettider för de verksamheter som nämnden ansvarar för
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Styrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser

Uppdrag och verksamhet
1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden
följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att
styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
3 § Styrelsen/nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar
med undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och
nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Dessa frågor hanteras
av styrelsen i enlighet med vad som anges i styrelsens reglemente.

Personuppgifter
4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela
kommunen, enligt vad som har angivits i kommunens/nämndens registerförteckning
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige. Styrelsen/nämnden ska
utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
5 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
-

i reglemente,

-

genom finansbemyndigande.

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av
fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

Information och samråd
6 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer
när dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag
7 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut,
ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det
att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i
anledning av ett medborgarförslag.
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte
beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har
avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende
genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte
närvara när beslut fattas.

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden
bestämmer. Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde
ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden
som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt,
samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska finnas tillgänglig för varje ledamot och ersättare senast 5 arbetsdagar
före sammanträdesdagen. Kallelse ska skickas elektroniskt.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka
det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i styrelsen/nämnden.

Närvarorätt
12 § Kommunalråd tillika styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av
styrelsen denna rätt.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att
lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges
denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

Sammansättning
13 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige
beslutat.

Ordföranden
14 § Det åligger ordföranden att
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda,

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium
15 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i
uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det
behövs.

Ersättare för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare
för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande
gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Kommunalråd/oppositionsråd
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd och ett
oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets
uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast i första hand kontakta ersättare och/eller meddela
gruppledare, annars anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon

annan anställd vid aktuellt kansli. Kansliet ska i så fall underrätta den ersättare som
står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under
ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i
ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden
21 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med
ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
26 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören),
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på
styrelsens/nämndernas vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av
den som utses därtill.

Utskott
28 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 6
ledamöter och minst 2 personliga ersättare per ledamot. Styrelsen/nämnden får
därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar
bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i
utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid
valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Arbetsutskott sammanträder på dag och tid som varje styrelse/nämnd bestämmer.
Detta med hänsyn tagen till annan styrelse/nämnds mötestider. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av
ledamöterna begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
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§ 88

Dnr 2021-00063

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 20212025
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. Förslaget till lokalförsörjningsprogram
har varit på remiss och kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt
remissvaren.

Ärendet
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. Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den årliga budgetprocessen och
utgör ett planeringsunderlag.
Samtliga förvaltningar har deltagit i framtagandet av förslaget till
lokalförsörjningsprogram och förslaget har härutöver processats i
kommunens lokalförsörjningsgrupp.
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2021 att översända förslag på
lokalförsörjningsprogram 2021 – 2025 till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari 2021 att skicka
förslaget på lokalförsörjningsprogram på remiss till kommunens övriga
nämnder. Remissvar har därefter inkommit
Vård- och omsorgsnämnden har framfört att programmet är väl
genomarbetat och att det är bra att det blir ett tydligare
kommunövergripande strategiskt arbete för planering, nyttjande och
förvaltning av kommunens lokaler. Remissvaren från Utskottet för arbete
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och tillväxt, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kulturoch fritidsnämnden sammanfattas nedan. Kommunstyrelsens förvaltning har
kommenterat några av synpunkterna.
Verksamheternas behov

Utskottet för arbete och tillväxt och Barn- och utbildningsnämnden
understryker båda att det är av stor vikt att beslut om nya
verksamhetslokaler utgår från verksamhetens behov, geografisk placering
och bedömningar av vad som gynnar verksamhetens kvalitet.
Barn- och utbildningsnämnden skriver också att utbildningens kvalitet måste
vara främsta fokus när beslut om lokaler tas, eftersom det annars riskerar
att bli dyrare för individen och kommunen i slutänden.
Kultur- och fritidsnämnden ser behov av en ny idrottshall i kommundel Bjuv
och menar att planering och beslut bör behandlas som ett separat ärende,
oberoende från Varagårdsskolan. Nämnden understryker att den nya hallen
behöver utformas efter föreningarnas behov vad gäller samlingsytor,
förrådsutrymmen, läktarkapacitet etc. Nämnden anser också att en utförlig
konsekvensanalys behöver genomföras innan beslut fattas angående
eventuell försäljning av Sporthall – Bowling Bjuv. Detta eftersom lokalen
används för föreningsverksamhet och utgör en viktig del i Bjuvs fritidsutbud.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Lokalförsörjningsprogrammet är en övergripande planering som pekar ut
kommunens färdriktning. De synpunkter som tas upp ovan beaktas i
samband med att politiska beslut ska fattas om specifika lokaler. Vid beslut
om lokaler bör en sammanvägd bedömning göras av både driftsekonomi
och möjligheterna att bedriva verksamhet med god kvalitet.

Sammanslagning av högstadium

Av besluten från utskottet för arbete och tillväxt, barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
framgår att texten om en eventuell samlokalisering av högstadiet i Bjuv och
Billesholm föreslås strykas. Det gäller mer specifikt ett textavsnitt på sidan
35 i förslaget till lokalförsörjningsprogram som inleds med Möjligheten med
detta förslag...
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Förvaltningen konstaterar att det förefaller saknas politisk majoritet för
denna specifika text i programmet. Förvaltningen har därför reviderat
förslaget och gulmarkerat de aktuella meningarna på sidan 35 och föreslår
att de ska utgå.
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Användningsområde, konkretisering och arbetssätt

Byggnadsnämnden anser att det finns en viss otydlighet i hur
lokalförsörjningsprogrammet är tänkt att användas samt hur det förhåller sig
till övriga styrdokument. Nämnden menar att det i programmet bör
förtydligas hur behoven som lyfts fram ska bli konkreta investeringsprojekt
samt vem som har ansvar.
Byggnadsnämnden anser också att huvuddragen ur de diskussioner som
pågår kring lokalförsörjningsprocessen kopplat till budget- och
samhällsbyggnadsprocessen tillfälligt bör lyftas in i programmet.
Diskussionerna ska utmynna i förslag på arbetssätt och rutiner som, när de
är färdiga, bör ersätta huvuddragen från diskussionerna och permanent stå
med i programmet.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
I kommunens riktlinjer för styrande dokument slås fast att program är en
mellanform av vision och plan. I kommunens program kan övergripande
strategier och ställningstaganden blandas med mer konkreta indikatorer och
målvärden. Ett program ska tala om vad Bjuvs kommun vill uppnå inom ett
specifikt område och kan därför till viss del vara visionärt. Program ska
enligt riktlinjerna vara utformade så att det är möjligt att vid behov skriva ner
en plan för behandlat område som innehåller mer specifika åtgärder. Planen
är en konkret instruktion över initiativ som ska tas, vem som ska genomföra
dem och vilka medel som krävs.
Kommunstyrelsens förvaltning uppfattar att programmet ska utgöra ett
planeringsunderlag till investeringsprocessen. Programmet innehåller inte
förslag på investeringsprojekt. Frågor som rör ansvarsfördelning och
arbetssätt skulle kunna tas in en plan eller framöver vara med i revideringen
av programmet. Förvaltningen ser möjligheten att upprätta handlingsplaner
för särskilda frågor gällande till exempel förskolor.

Kulturmiljö, miljö och klimat

Byggnadsnämnden saknar i lokalförsörjningsplanen ett resonemang kring
hur kommunen tar hand om kommunala lokaler och hur kommunen ser på
kulturhistoriska värden. Kulturhistoriska värden bör värnas av kommunen.
Nämnden saknar även ett resonemang kring miljö och klimat och menar att
det bör finnas målsättningar kring energisnålhet, material, solceller och
naturmiljö.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Förvaltningen delar byggnadsnämndens synpunkter om att resonemang
som gäller kulturmiljö, miljö och klimat är viktiga och relevanta för
programmet. Förvaltningen ser det dock som angeläget att
lokalförsörjningsprogrammet kommer på plats. Förvaltningen förordar därför
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en lösning som innebär att programmet antas, men att berörda förvaltningar
får i uppdrag att ta fram texter gällande kulturmiljö, miljö och klimat som i
samband med revidering kan tillföras programmet. Programmet är tänkt att
vara ett dokument som är möjligt att anpassa och utveckla.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 127

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta lokalförsörjningsprogram för Bjuvs
kommun (version reviderad i maj 2021) och att det ska börja gälla den 1 juli
2021.

Komplettering av förslag till beslut
Ordförande föreslår att förslag till beslut kompletteras med:
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva lokalförsörjningsprogram för Bjuvs
kommun 2016-2024.

Yrkanden
Ted Nilsson (M), Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Bengt
Gottschalk (SD) och Lars Hein (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med ordförandes komplettering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (version reviderad i maj 2021)
och att det ska börja gälla den 1 juli 2021.
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva lokalförsörjningsprogram för Bjuvs
kommun 2016-2024.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet
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§8

Dnr 2021-00022

Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har under 2020 tillsammans med kommunens övriga
förvaltningar arbetat med att ta fram lokalförsörjningsprogram för Bjuvs
kommun. Lokalförsörjningsprogrammets syfte är att beskriva och ge en
helhetssyn av Bjuvs kommuns framtida lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprogram ska bidra till att matcha behovet i befintliga eller
nya lokaler med fokus på kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler där
tillgång och efterfrågan på lokaler möts. Lokalförsörjningsprogrammet är
femårigt, 2021 - 2025 och ska revideras årligen i samband med den årliga
budgetprocessen, planen beskriver även behovet på en längre tidshorisont
fram till år 2029. 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-18, Damir Ibrahimovic, fastighetschef
Lokalförsörjningsprogram 2021–2025

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att översända
förslag på lokalförsörjningsprogrammet 2021 – 2025 till kommunstyrelsen
för beslut.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända förslag på
lokalförsörjningsprogrammet 2021 – 2025 till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 15

Dnr 2021-00018

Remiss av lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun
2021-2025
Sammanfattning
I januari 2021 fattade Tekniska nämnden beslut om förslag på
Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025. Förslaget är
skickat på remiss till vård- och omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Nämndernas svar på remissen ska ha inkommit till Kommunstyrelsen
senast den 7 april.
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.
Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den
årliga budgetprocessen.
I detta sammanhang är det viktigt att 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.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar planen och har endast synpunkter
på två skrivningar.
* Ny idrottshall i anslutning till Varagårdsskolan. Både barn- och
utbildningsnämnden och föreningslivet har behov av en ny idrottshall i
kommundel Bjuv. För föreningslivet skulle det innebära ett stort lyft för
möjligheterna att rekrytera och behålla fler medlemmar. Kultur- och
fritidsförvaltningen vill understryka vikten av att en ny idrottshall utformas
efter föreningarnas behov vad gäller till exempel samlingsytor,
förrådsutrymmen, läktarkapacitet, etc. För att kunna tillgodose behovet av
ny idrottshall så snart som möjligt bör planering och beslut inte ingå i den
övriga utvecklingen av Varagårdsskolan. Frågan om en ny idrottshall bör
hanteras som ett separat ärende, oberoende av vad som beslutas om
Varagårdsskolan i övrigt.
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* Sporthall – Bowling Bjuv. På lokalförsörjningsprogrammets sista sida finns
en tabell över fastigheter som ska avvecklas, avyttras eller rivas. I tabellen
ingår Sporthall-Bowling i Bjuv med motiveringen att det är en kommersiell
lokal. Kultur- och fritidsförvaltningen vill belysa vikten av att genomföra en
utförlig konsekvensanalys innan beslut fattas angående den fastigheten.
Verksamheten kan till viss del beskrivas som kommersiell men fastigheten
används även för föreningsverksamhet och den utgör en viktig del i det
fritidsutbud som är tillgängligt för invånare i Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse Svar på Remiss av lokalförsörjningsprogram för Bjuvs
kommun 2021-2025
-Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utöver att ta
hänsyn till kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter även beslutar att
texten i andra stycket på sidan 35 som börjar med Möjligheten med detta
förslag… och avslutas med …Varagårdsskolans område som föreligger
oavsett. samt texten i samband med dessa ombyggnadsplaner i samma
stycke stryks ur planen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utöver att ta
hänsyn till kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter även beslutar att
texten i andra stycket på sidan 35 som börjar med Möjligheten med detta
förslag… och avslutas med …Varagårdsskolans område som föreligger
oavsett. samt texten i samband med dessa ombyggnadsplaner i samma
stycke stryks ur planen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-24
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

§ 23

Dnr 2021-00133

Remissvar på Lokalförsörjningsprogram för Bjuv 20212025
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.
Lokalförsörjningsprogrammet 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.
Ställningstagande i ärendet
Utskottet för Arbete och tillväxt har fått förslaget på lokalförsörjningsprogram
på remiss av kommunstyrelsen. 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. Lokalförsörjningsprogrammet beskriver
ett strukturerat arbetssätt och utgör ett planeringsunderlag. Avdelningen för
arbete och tillväxt har gått igenom lokalförsörjningsprogrammet och har inte
något att erinra mot innehållet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-24
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Isabel Claesson, 2021-02-11
- Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021–2025
- Beslut – 2021-00063 KSAU
- Tjänsteskrivelse, Carina Järold Mattsson, Avdelningen för arbete och
tillväxt 2021-03-18

Avdelningens förslag till beslut
Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt besluta att ställa sig
bakom innehållet i lokalförsörjningsprogrammet och översända beslutet till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ändringsyrkande
Ordförande Jörgen Johansson hade följande ändringsyrkande:
Att föreslå utskottet för arbete och tillväxt att i remissvaret förtydliga vikten
av att beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov,
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i
verksamheten.
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens
Billeskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se
sid 35 rad 7 till rad 18 i Lokalförsörjningsprogrammet

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut
att i remissvaret förtydliga vikten av att beslut om nya verksamhetslokaler
utgår ifrån verksamheten behov, geografisk placering och bedömning om
vad som gynnar hög kvalitet i verksamheten.
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens
Billeskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se
sid 35 rad 7 till rad 18 i Lokalförsörjningsprogrammet

Beslutet skickas till
- Kommunstyrelsen
- Diariet
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§ 32

Dnr 2021-00021

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsprogram,
vars syfte är att beskriva Bjuvs kommuns nuvarande och framtida
lokalbehov. Lokalförsörjningsprogrammet är tänkt att utgöra ett
planeringsunderlag och ska revideras i samband med budgeten varje år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari 2021 att skicka
förslaget till lokalförsörjningsprogram på remiss till byggnadsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025
Tjänsteskrivelse KSF
Beslut-202100063-KS-§ 32
Tjänsteskrivelse 2020-03-26, Anneli Gille

Generella synpunkter
Byggnadsförvaltningen ser mycket positivt på att ett förslag till
lokalförsörjningsprogram har tagits fram. Programmet är en bra och gedigen
sammanställning av kommunens lokaler och lokalbehov, vilket underlättar
långsiktig planering och prioritering. Prioriteringslistan i slutet av dokumentet
är tydlig och bra, även om projektens tidsramar om två år är väl
optimistiska.
Det finns en viss otydlighet i hur lokalförsörjningsprogrammet är tänkt att
användas och vilken roll programmet har i förhållande till övriga
styrdokument i kommunen. Det konkreta arbetet med hur behoven som lyfts
fram i programmet ska materialiseras i konkreta investeringsprojekt och
vem som ansvarar för det i vilket skede skulle behöva vara tydligare.
Det pågår för närvarande diskussioner kring lokalförsörjningsprocessen i
kommunen, kopplat till budgetprocessen och samhällsbyggnadsprocessen.
Det arbetssätt och de rutiner som föreslås där kan med fördel lyftas in i
lokalförsörjningsprogrammet när de är på plats. Tills vidare kan
huvuddragen i diskussionen lyftas in i programmet för att göra det tydligare.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-30
Byggnadsnämnden

Byggnadsförvaltningen saknar ett resonemang kring hur vi tar hand om våra
kommunala lokaler och hur vi ser på kulturhistoriska värden. Värdefulla
kulturmiljöer bör värnas och vi som kommun bör värna de kulturmiljöer vi
har rådighet över.
Byggnadsförvaltningen saknar också ett resonemang kring miljö och klimat.
Byggnader och byggande står för en betydande del av Sveriges
miljöpåverkan och Bjuvs kommun bör ha en tanke och en målsättning kring
hur vi bygger med tanke på dessa frågor. Det kan exempelvis handla om att
bygga energisnålt, vilka material vi använder när vi bygger, att alltid bygga
med solceller på taket och hur vi arbetar med naturmiljön.
Lokalförsörjningsprogrammet har med befolkningsprognosen som en viktig
utgångspunkt, vilket är bra. Det hade också varit bra att titta på
medborgarundersökningen och de behov som lyfts där för att göra Bjuv till
en än mer attraktiv boendekommun. Kommunens vision hade också kunnat
vara mer framträdande i programmet.
Genomförande av ett lokalprogram
I lokalförsörjningsprogrammet benämns specifika byggprojekt för
”lokalprogram”, vilket är två begrepp som är lätta att blanda ihop.
Byggnadsförvaltningen föreslår att ”lokalprogram” kallas något annat.
Byggnadsförvaltningen håller med om tekniska förvaltningens bedömning
att standardiserade lösningar på byggnader i många fall kan innebära
snabbare och enklare processer. Vad dessa standardiserade lösningar ska
innehålla är inte specificerat i programmet. Byggnadsförvaltningen menar
att miljöstandarder och standarder kring utsmyckning bör finnas med.
Energi är en viktig aspekt som påverkar både miljö, arbetsmiljö och ekonomi
och borde därför också vara en självklar del av sådana standarder och
riktlinjer. En riktlinje kring kommunens syn på behov av friyta för
förskolebarn hade också underlättat för kommunens planering.
Det är mycket positivt att vikten av framförhållning lyfts fram i programmet.
Lokalförsörjningsprocesserna är ofta tidkrävande, särskilt i de fall det krävs
en ny detaljplan. En detaljplan kan ta 24 månader att ta fram om det är en
komplicerad plan. Därefter kan detaljplanen överklagas och drar då ännu
längre ut på tiden. Det är heller inte alltid en detaljplaneprocess kan sätta
igång direkt, beroende på prioritering och tillgängliga resurser. Även
bygglovsskedet kan ta tid, beroende på hur kompletta bygglovshandlingarna
är från början och om bygglovsbeslutet överklagas.
Investeringsprocess, koncept och standardiserade lösningar
Byggnadsförvaltningen är mycket positiv till att tekniska förvaltningen lyfter
fram vikten av samsyn mellan kommunens förvaltningar i ett tidigt skede.
Byggnadsförvaltningen deltar gärna i diskussioner och referensgrupper i
tidigt skede när det gäller kommunens lokalförsörjning.

Förvaltningens förslag till beslut
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Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta ovanstående
yttrande som sitt eget.

Yrkanden
Niels Madsens yrkar att följande text ska strykas ur lokalförsörjningsplanen:
”Möjligheten med detta förslag innebär att en högstadieskola på
Varagårdsskolans område för Bjuv och Billesholm skulle kunna tillgodose
det växande behovet av skollokaler i båda tätorterna. Att samlokalisera
högstadiet för Bjuv och Billesholm på detta område skulle frigöra de lokaler
som, Jens Billeskolan i Billesholm är i stort behov av. I dagsläget hyr skolan
moduler som komplement. Att samlokalisera högstadiet i Bjuv skulle i
praktiken innebära avveckling av modulerna på Jens Billeskolan. Förslaget
beaktar även det stora underhållsbehovet som finns på Varagårdsskolans
område.”

Yrkanden
Claes Osslén (SD) yrkar bifall till Niels Madsens (M) yrkande.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att anta ovanstående yttrande som sitt eget
med Niels Madsens (M) yrkande.

Deltar inte i beslutet
Liselott Ljung (S), Kai Christiansen (S), Nils-Erik Sandberg (S) och Jörgen
Sjöqvist (S) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutet ska skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36

Dnr 2021-00046

Remiss - 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.
Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den
årliga budgetprocessen.
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2021 att översända förslag på
lokalförsörjningsprogram till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens
förvaltning bedömde att förslaget till lokalförsörjningsprogram borde skickas
på remiss till kommunens övriga nämnder. Kommunstyrelsens förvaltning
framhåller 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16
Beslut-202100063-KS-§32
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att programmet ger en relevant
nulägesbeskrivning av förvaltningens aktuella lokalbehov, både för förskola,
skola och övrig verksamhet. Förvaltningen tycker det är viktigt att i
sammanhanget tydliggöra hur ett beslut om nya lokaler initieras. I förslag till
lokalförsörjningsprogram lyfts en flytt av Jens Billeskolans högstadium till
Varagårdsskolan fram som en möjlighet. Barn- och utbildningsförvaltning vill

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-31
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tydliggöra att det är av stor vikt att vid planering av lokaler för förskola och
skola måste utbildningens kvalitet vara främsta fokus. Det som kan ses som
en ekonomisk fördel utifrån ett lokalförsörjningsperspektiv kan vara
fördyrande för individen och kommunen om utbildningen inte håller en hög
kvalitet eller utförs på ett sådant sätt att den inte är intressant för invånaren.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att dialogen kring aktuella
verksamhetslokaler utgår ifrån verksamhetens behov och bedömning.
Självklart måste även hänsyn tas till möjligheten att tillgodose lokalbehoven.
Det är även av yttersta vikt att det är Barn- och utbildningsförvaltningen som
initierar eventuella förflyttningar av verksamhet utifrån en professionell
bedömning om att detta gynnar kvaliteten i utbildningen.

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och
utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av att beslut om nya
verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov och bedömning om vad
som gynnar hög kvalitet i verksamheten.

Yrkande
Kenneth Bolinder (S) förslag till beslut:
föreslår barn- och utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av
att beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov,
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i
verksamheten.
Pia Trollehjelm (SD):
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av
att beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov,
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i
verksamheten.
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16
Beslut-202100063-KS-§32
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-31
Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag 2021-03-22 § 33 Remiss - Lokalförsörjningsprogram för
Bjuvs kommun 2021-2025

Deltar inte i beslutet
Ledamöterna från (S) och (C) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
barn- och utbildningsnämnden vill i sitt remissvar förtydliga vikten av att
beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov,
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i
verksamheten.
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 36

Dnr 2021-00041

Remiss-Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun
2021-2025
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över
Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05
KS § 32, daterad, 2021-02-24
Tjänsteskrivelse KS, daterad 2021-02-11
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025

Ärendet
Syftet med lokalförsörjningsprogrammet är att beskriva och ge en
helhetssyn av Bjuvs kommuns framtida lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprogram ska bidra till att matcha behovet i befintliga eller
nya lokaler med fokus på kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler där
tillgång och efterfrågan på lokaler möts.
Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den
årliga budgetprocessen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan tidigare tagit fram en Långsiktig
plan för vård och omsorg. Denna är en del i förvaltningens
planeringsprocess och fungerar som underlag för kommande planering, i
planens analys beskriv förutsättningarna för förvaltningens verksamhet.
Verksamheterna har behov av att lokalerna används på ett kostnadseffektivt
och för verksamheten ändamålsenligt sätt, vilket kan innebära dels nya
behov, men också hur vi kan nyttja och förvalta befintliga lokaler.
Vård- och omsorgsnämnden anser att programmet är väl genomarbetat och
tycker det är bra att det blir ett tydligare kommunövergripande strategiskt
arbete för planering, nyttjande och förvaltning av kommunens lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna svaret på remissen av Lokalförsörjningsplanen 20212025 samt sända den vidare till Kommunstyrelsen.

Yrkande
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Ulrika Thulin (S) yrkar
-att Korttidsenheten/växelvården ska behållas och utvecklas som egen
enhet och inte blandas med våra andra Särskilda Boende.
-att vi kommer behöva våra nuvarande Särskilda Boende-platser framför allt
till demensboende."

Ajournering
Ajournering 15.15
Sammanträdet upptas 15.32

Avslagsyrkande
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och
Ulrika Thulins yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsförvaltningens beslut.

Reservation
Ulrika Thulin (S) reserverar sig.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och
omsorgsnämnden besluta godkänna svaret på remissen av
Lokalförsörjningsplanen 2021-2025 samt sända den vidare till
Kommunstyrelsen.

Reservation
Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 25

Deltar ej i beslutet
Ulrika Thulin (S), Håkan Olsson (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD),
Camilla Sjöberg (C) och Elena Goordeva (L) meddelar att de inte deltar i
beslutet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna svaret på remissen av
Lokalförsörjningsplanen 2021-2025 samt sända den vidare till
Kommunstyrelsen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 20212025
Sammanfattning av ärendet
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. Förslaget till lokalförsörjningsprogram
har varit på remiss och kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt
remissvaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Isabel Claesson 2021-05-20
Förslag till Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021–2025,
reviderat i maj 2021
Barn- och utbildningsnämnden § 36, 2021-03-31
Byggnadsnämnden § 32, 2021-03-30
Vård- och omsorgsnämnden § 36, 2021-03-25
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 23, 2021-03-24
Kultur- och fritidsnämnden § 15, 2021-03-17
Tekniska nämnden § 8, 2021-01-26

Ärendet
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. Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den årliga budgetprocessen och
utgör ett planeringsunderlag.
Samtliga förvaltningar har deltagit i framtagandet av förslaget till
lokalförsörjningsprogram och förslaget har härutöver processats i
kommunens lokalförsörjningsgrupp.
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2021 att översända förslag på
lokalförsörjningsprogram 2021 – 2025 till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 februari 2021 att skicka
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förslaget på lokalförsörjningsprogram på remiss till kommunens övriga
nämnder. Remissvar har därefter inkommit
Vård- och omsorgsnämnden har framfört att programmet är väl
genomarbetat och att det är bra att det blir ett tydligare
kommunövergripande strategiskt arbete för planering, nyttjande och
förvaltning av kommunens lokaler. Remissvaren från Utskottet för arbete
och tillväxt, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kulturoch fritidsnämnden sammanfattas nedan. Kommunstyrelsens förvaltning har
kommenterat några av synpunkterna.
Verksamheternas behov

Utskottet för arbete och tillväxt och Barn- och utbildningsnämnden
understryker båda att det är av stor vikt att beslut om nya
verksamhetslokaler utgår från verksamhetens behov, geografisk placering
och bedömningar av vad som gynnar verksamhetens kvalitet.
Barn- och utbildningsnämnden skriver också att utbildningens kvalitet måste
vara främsta fokus när beslut om lokaler tas, eftersom det annars riskerar
att bli dyrare för individen och kommunen i slutänden.
Kultur- och fritidsnämnden ser behov av en ny idrottshall i kommundel Bjuv
och menar att planering och beslut bör behandlas som ett separat ärende,
oberoende från Varagårdsskolan. Nämnden understryker att den nya hallen
behöver utformas efter föreningarnas behov vad gäller samlingsytor,
förrådsutrymmen, läktarkapacitet etc. Nämnden anser också att en utförlig
konsekvensanalys behöver genomföras innan beslut fattas angående
eventuell försäljning av Sporthall – Bowling Bjuv. Detta eftersom lokalen
används för föreningsverksamhet och utgör en viktig del i Bjuvs fritidsutbud.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Lokalförsörjningsprogrammet är en övergripande planering som pekar ut
kommunens färdriktning. De synpunkter som tas upp ovan beaktas i
samband med att politiska beslut ska fattas om specifika lokaler. Vid beslut
om lokaler bör en sammanvägd bedömning göras av både driftsekonomi
och möjligheterna att bedriva verksamhet med god kvalitet.
Sammanslagning av högstadium

Av besluten från utskottet för arbete och tillväxt, barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
framgår att texten om en eventuell samlokalisering av högstadiet i Bjuv och
Billesholm föreslås strykas. Det gäller mer specifikt ett textavsnitt på sidan
35 i förslaget till lokalförsörjningsprogram som inleds med Möjligheten med
detta förslag...
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Förvaltningen konstaterar att det förefaller saknas politisk majoritet för
denna specifika text i programmet. Förvaltningen har därför reviderat
förslaget och gulmarkerat de aktuella meningarna på sidan 35 och föreslår
att de ska utgå.
Användningsområde, konkretisering och arbetssätt

Byggnadsnämnden anser att det finns en viss otydlighet i hur
lokalförsörjningsprogrammet är tänkt att användas samt hur det förhåller sig
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till övriga styrdokument. Nämnden menar att det i programmet bör
förtydligas hur behoven som lyfts fram ska bli konkreta investeringsprojekt
samt vem som har ansvar.
Byggnadsnämnden anser också att huvuddragen ur de diskussioner som
pågår kring lokalförsörjningsprocessen kopplat till budget- och
samhällsbyggnadsprocessen tillfälligt bör lyftas in i programmet.
Diskussionerna ska utmynna i förslag på arbetssätt och rutiner som, när de
är färdiga, bör ersätta huvuddragen från diskussionerna och permanent stå
med i programmet.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
I kommunens riktlinjer för styrande dokument slås fast att program är en
mellanform av vision och plan. I kommunens program kan övergripande
strategier och ställningstaganden blandas med mer konkreta indikatorer och
målvärden. Ett program ska tala om vad Bjuvs kommun vill uppnå inom ett
specifikt område och kan därför till viss del vara visionärt. Program ska
enligt riktlinjerna vara utformade så att det är möjligt att vid behov skriva ner
en plan för behandlat område som innehåller mer specifika åtgärder. Planen
är en konkret instruktion över initiativ som ska tas, vem som ska genomföra
dem och vilka medel som krävs.
Kommunstyrelsens förvaltning uppfattar att programmet ska utgöra ett
planeringsunderlag till investeringsprocessen. Programmet innehåller inte
förslag på investeringsprojekt. Frågor som rör ansvarsfördelning och
arbetssätt skulle kunna tas in en plan eller framöver vara med i revideringen
av programmet. Förvaltningen ser möjligheten att upprätta handlingsplaner
för särskilda frågor gällande till exempel förskolor.
Kulturmiljö, miljö och klimat

Byggnadsnämnden saknar i lokalförsörjningsplanen ett resonemang kring
hur kommunen tar hand om kommunala lokaler och hur kommunen ser på
kulturhistoriska värden. Kulturhistoriska värden bör värnas av kommunen.
Nämnden saknar även ett resonemang kring miljö och klimat och menar att
det bör finnas målsättningar kring energisnålhet, material, solceller och
naturmiljö.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar:
Förvaltningen delar byggnadsnämndens synpunkter om att resonemang
som gäller kulturmiljö, miljö och klimat är viktiga och relevanta för
programmet. Förvaltningen ser det dock som angeläget att
lokalförsörjningsprogrammet kommer på plats. Förvaltningen förordar därför
en lösning som innebär att programmet antas, men att berörda förvaltningar
får i uppdrag att ta fram texter gällande kulturmiljö, miljö och klimat som i
samband med revidering kan tillföras programmet. Programmet är tänkt att
vara ett dokument som är möjligt att anpassa och utveckla.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (version reviderad i maj 2021)
och att det ska börja gälla den 1 juli 2021.
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1

1. Inledning
Bjuvs kommun har de senaste åren haft stora utmaningar i att möta ett växande behov av
verksamhetslokaler. Investeringar i nybyggnation men även anpassning och upprustning av
befintliga lokaler har genomförts. I samband med mottagande av nyanlända men även
inflyttning från grannkommuner, inte minst av barnfamiljer, har trycket varit stort att tillgodose
god kvalitet inte minst gällande skolor samt förskolor.
De senaste åren har Bjuvs kommun genomfört nybyggnation av nya Brogårdasskolan samt
nya Kullerbyttas förskola i Bjuv, ombyggnad av gamla Brogårdasskolan till Bjuvs Lärcentrum
för vuxenutbildning samt ombyggnad av Kyrkskolan för LSS och daglig verksamhet. Utöver
det ligger flera projekt i plan, bland annat en ny förskola i Ekeby, ombyggnad av Ekeby skola
samt LSS-boende.
Lokalkostnader är kommunens näst största utgiftspost efter löner och det är angeläget att
tillhandahålla lokaler som tillgodoser verksamheters behov. Goda och ändamålsenliga
lokaler bidrar till att skapa god arbetsmiljö som i sin tur leder till bättre resultat. Strategisk
lokalresursplanering handlar i grund och botten om att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
samtidigt som överutbud av lokaler undviks och att fastighetsbeståndet förvaltas på ett så
ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Målsättningen med lokalförsörjningsprogram är att
undvika dålig planering med nödlösningar som följd.
Tekniska förvaltningen, genom fastighetsavdelningen, har tillsammans med övriga
förvaltningar i uppdrag att samordna kommunens lokalbehov och presentera långsiktiga
lösningar för tjänstemän och förtroendevalda politiker. Detta genom att presentera nuläget,
behoven och eventuella åtgärdsförslag i lokalförsörjningsprogrammet.

1.1 Avgränsningar
Bjuvs kommuns lokalförsörjningsprogram avser primärt tidsperioden 2021–2025 men
redogör behovet långsiktigt utifrån befolkningsutveckling fram till år 2029.
Lokalförsörjningsprogrammet beskriver behovet på en övergripande nivå och fördjupas inte i
specifika lösningar på detaljerad nivå.
•

•

•

Kapacitetsbedömningar för till exempel skolor är antaget utifrån riktvärdet 24
elever/klass, dock med hänsyn taget till respektive fastighets tekniska förutsättningar.
Antal möjliga platser per förskola är bedömt utifrån verksamhetens egna
bedömningar. I samband med eventuella åtgärdsförslag kan vissa
kapacitetsbedömningar för vissa utvalda objekt behöva prövas.
Bjuvs kommun saknar idag ett fullständigt hyresavtalsregister. Därmed behandlas
inte någon djupdykning i hyreskontrakt eller i kommunens samtliga externt förhyrda
lokaler. Arbete med upprättandet av ett hyresregister kommer att påbörjas under
2021.
Lokalförsörjningsprogrammet beaktar inte Bjuvsbostäders fastighetsbestånd i djupare
omfattning. Därmed beaktas inte koncernperspektivet i lokalförsörjningsprogrammet.
Detta utesluter inte framtida möjligheter att inkludera även det kommunala bolagets
fastighetsbestånd i samband med framtida revideringar och upprättandet av ny
lokalförsörjningsprogram.

1.2 Osäkerhetsfaktorer
Det finns alltid osäkerhetsfaktorer i samband med strategisk och långsiktig planering, ju
längre tidsperspektiv desto svårare blir det att planera. Bland annat kan det vara svårt att
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säkerställa befolkningsförändring över lång tid. Andra faktorer som påverkar kan bland annat
vara flyttströmmar, konjunkturutveckling, politiska beslut, sysselsättning, upprättandet av nya
samt ändring av detaljplaner, nybyggnation samt färdigställandetid av pågående projekt med
mera.

1.3 Syfte och målsättning med lokalförsörjningsprogram
Syftet med lokalförsörjningsprogrammet är att beskriva och ge en helhetssyn av Bjuvs
kommuns framtida lokalbehov på lång och kort sikt. Lokalförsörjningsprogram ska bidra till
att matcha behovet i befintliga eller nya lokaler med fokus på kostnadseffektiva och
ändamålsenliga lokaler där tillgång och efterfrågan på lokaler möts.
Lokalförsörjningsprogrammet är femårigt, 2021 - 2025 och ska revideras årligen i samband
med den årliga budgetprocessen, planen beskriver även behovet på en längre tidshorisont
fram till år 2029. 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. Lokalförsörjningsprogrammet ska bidra till att följande strategier
och principer efterlevs.
•

•

•

•
•

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 lokalbehov.
Bjuvs kommun behöver upprätta ekonomiska incitament för verksamheter att minska
behovet av lokalytor, detta då kommunens verksamheter utifrån nuvarande styr
principer har full budgettäckning för hyreskostnader.
Att gedigna behovsutredningar genomförs om det föreligger nytt långsiktigt
lokalbehov. 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.
All investering eller större inhyrning av lokaler ska prövas mot kommunnyttan då
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige äger långsiktiga strategiska beslut.

För att uppnå god lokaleffektivitet är framgångsfaktorerna att ha ett kommunövergripande
perspektiv med aktiv planering, att styra med hjälp av nyckeltal och benchmarking, att
upprätta standardiserade lösningar och självfallet samarbete och förtroende.

2. Riktlinjer för att äga respektive hyra fastigheter
Bjuvs kommun står inför stora utmaningar gällande sitt nuvarande fastighetsbestånd med
stort underhållsbehov samt behov av nya lokaler för att möta morgondagens
verksamhetsbehov och ett ökat invånarantal. Förutom lokalbehov finns stort behov av
underhåll av kommunens vägar, VA samt övrig infrastruktur. Detta innebär att kommunen
inte kommer att klara av att självfinansiera all investering under överskådlig tid. Därmed har
följande riktlinjer upprättats i samband med ägande/självfinansiering eller förhyrning av
lokaler.
•

Kommunen bör sträva efter att ha minst 10 och max 20 procent av lokalytorna via
extern förhyrning för att minska investeringsbehov samt medge viss flexibilitet
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•

•

•

Långsiktiga verksamhetslokaler där det är av stor vikt att kommunen har rådighet bör
vara ägda kommunalt. Utgångspunkter är befolkningsprognosens långsiktiga
demografiska behov samt behovet av flexibilitet över tid.
Lokaler där det finns en marknad som innebär bättre möjligheter att
konkurrensutsätta en förhyrning är inriktningen för förhyrda lokaler. Ett exempel är
bostäder och liknande lokaler.
Att alltid utreda lokalbehov, antigen via interna resurser eller via externa kompetenser
samt jämfört med externa aktörers erfarenhet. Säkerställa leveranskapacitet för att
verksamheternas behov av lokaler inte påverkas negativt.

Hyrda objekt bör inte klassificeras som finansiell leasing, då det innebär att kommunen
behöver ta upp värdet av kontraktet i balansräkningen. Grunden innebär därmed att
kontraktet understiger 80 procent av byggnadens marknadsvärde och i
• övrigt förhåller sig till RKR:s riktlinjer (Rådet för kommunal redovisning).
• Nettokostnaden för hyra alternativt äga ska vara ett underlag inför beslut för äga eller
hyra, inklusive effekter kring avdragsrätt för moms och särskild momsersättning där
inriktningen är att externt förhyrda lokaler inte ska vara kostnadsdrivande jämfört med
kommunalt ägda.
• Kommunens låneutrymme bör inte nyttjas högre än att kommunen alltid har kvar
rådighet för kommande investeringsbehov.
• Kommunens och koncernens möjligheter att finansiera investeringar i förhållande till
vad som anges i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och långsiktiga soliditetsmål
för kommunen och koncernen innebär ett behov att prioritera investeringar samt
avyttra lokaler som inte bedöms ändamålsenliga och långsiktigt attraktiva att äga.
• Kommunen ska årligen upprätta minst en fem-årig investeringsplan utifrån
lokalförsörjningsbehov och finansieringsbehov för att planera vilka investeringar som
bedöms kunna finansieras inom antagna riktlinjer och låneutrymme.
Nedan framgår tre scenarier för lokalanskaffning med fördelar samt nackdelar vid ägande
eller förhyrning.
Alternativ 1: Bjuvs kommun projekterar, bygger, äger och driftar
+ Långsiktigt ekonomiskt bäst lösning.
• Lägst ränta
• Lägsta avkastningskrav
• Fokusera på driftkostnad och inte mål för finansiering
+ Bjuvs kommun har full rådighet över centralt område
- Resurs- och kompetensmässigt en sämre lösning
• Risk för fördyrad byggprocess, förseningar, LOU etc
• Alternativ kostnad – dvs vad får stå tillbaka?
• Inte det effektivaste drift- och underhållet
- Möjligheten att leva upp till riktlinjer för god ekonomisk hushållning minskar
• Soliditetskrav
• Finansieringsmål
- Bra med fler större fastighetsaktörer på marknaden
- Urholkar vårt finansieringsutrymme
Alternativ 2: Bjuvsbostäder får i uppdrag att projektera, bygga, äga och förvalta med
kommunen som hyresgäst (helt eller delvis)
+Långsiktigt för kommunkoncernen en ekonomiskt bra lösning
• Låg ränta med kommunal borgen, rimligt avkastningskrav
• Eventuell värdeökning tillfaller koncernen
+Bjuvs kommun har full rådighet över centralt område
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- Resurs- och kompetensmässigt
• Risk för fördyrad byggprocess, förseningar, LOU etc.
• Effektiv drift- och underhåll?
• Alternativ kostnad – vilka andra bostadsprojekt får stå tillbaka?
- Möjligheten att leva upp till ägardirektivet minskar
• Fokus på bygga bostäder: 25 procent av bostadsförsörjningsprogram med
beaktande av övrig nyproduktion.
• 18 procent soliditet. En investering på 100 kräver ägartillskott eller annan
lösning
- Bra med fler större fastighetsaktörer på marknaden som utvecklar bostäder och bygger
samhället
- Urholkar kommunens finansieringsutrymme
Alternativ 3: Extern fastighetsförvaltare får i uppdrag att projektera, bygga, äga och
förvalta med kommunen som hyresgäst
- Långsiktigt för kommunkoncernen en ekonomiskt sämre lösning
• Högre ränta än kommunen
• Högre avkastningskrav
• Eventuell värdeökning tillfaller inte kommunen
+ Resurs- och kompetensmässigt
• Professionell projektering och tillgång till byggbolag
• Eventuell effektiv drift- och underhåll
• Kommunen kan ställa krav i processen
• Urholkar inte kommunens eller Bjuvsbostäders resurser i övrigt.
+ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
• Slipper tynga balansräkningen med lån
• Minskad ränterisk
• Ej behov av ägartillskott eller annan finansiering
+ Bra med fler större fastighetsaktörer på marknaden som utvecklar bostäder och bygger
samhället

3. Nuläge
Bjuvs kommun äger, förvaltar, hyr ut samt hyr in lokaler för att täcka kommunens behov.
Totalt förvaltad area är ca 102 000 m². De kommunägda fastigheterna motsvarar ca 95 000
m² och inhyrd yta motsvarar ca 6 300 m² inklusive moduler. Den största
brukaren/hyresgästen i kommunen är barn- och utbildningsförvaltningen med samtliga skolor
och förskolor. Vård- och omsorgsförvaltningens ytor består till största del av olika typer av
boenden samt verksamhetslokaler. Vård och omsorg är näst största hyresgästen. Graferna
nedan visar fastighetskategorier utifrån totala ytor samt inhyrda och egna lokaler.
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3.1 Ekonomi och hyreskostnader
Kommunens fastighetsrelaterade kostnader är indelade i nedanstående kostnadsslag.
Kostnadsuppdelningen är baserad på senaste arbetet med framtagande av nya internhyror.
Den nya hyresmodellen är ett pågående arbete, detta då ändring av nuvarande riktlinjer
behöver justeras innan nya hyresmodellen implementeras. Internhyror baseras på
självkostnad och ligger fasta från och med år 2021–2023 med full täckning för nedanstående
kostnader. Kommunens totala kostnad för lokaler motsvarar ca 9% av kommunens totala
budget år 2019. Denna procentuella andel kommer närmaste åren att öka i samband med
nya tillkommande lokaler. Detta är en betydande andel av kommunens totala
verksamhetskostnad därav behöver kommunen arbeta aktivt med att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler för att därmed minska den totala lokalkostnaden i kommunen om
kommunen ska klara av framtidens utmaningar i kärnverksamheten. Kostnadsdrivande
lösningar, underhållsmässigt eftersatta lokaler samt små enheter bidrar till högre
lokalkostnader. I de nya framtagna internhyrorna från och med 2021 ingår kostnad för
planerat underhåll, lokalvård, sophantering och diverse fastighetsrelaterade abonnemang
som del av totala hyrorna. Vissa av angivna kostnader hanterades tidigare separat eller
direkt via respektive verksamhet (hyresgäst).
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Kostnadsslag
Administrationskostnader & OH
Fastighetstillsyn, löpande drift & vaktm
Fastighetsskatt
Försäkringar
Löpande drift och underhåll
Lokalvård
Inventarier
Externa hyror
Akut underhåll
Värmekost
El
VA
Sophantering
Yttre skötsel
Försäkringsskador/ skadegörelse
Skadeförebyggande åtgärder
Summa övriga kostnader

Belopp i tkr

Kapitalkostnader (avskrivning)
Kapitalkostnader (internränta)
Summa kapitalkostnader
Summa totala kostnader

-5216
-6968
0
-1187
-9231
-14358
0
-12893
-3672
-6761
-6585
-1940
-737
-3469
-1120
-1616
-75753
-22189
-5813
-28002
-103755

3.2 Kommunägda lokalers tekniska status
Fastighetsavdelningen har under våren 2020 inventerat den tekniska statusen för
kommunens samtliga fastigheter. Utifrån inventeringen har en kartläggning skett av
respektive fastighets primära beståndsdelar med en gradering 1-5, där graderingen
symboliserar behov av åtgärder. En prioritering med till exempel siffran 1 innebär omgående
behov av åtgärd. Ju högre siffra beståndsdelen har desto bättre skick och längre fram i tid
ligger åtgärden.
Utifrån inventeringen konstateras att de allra flesta av kommunens fastigheter har ett bra
betyg på skalskydd så som tak, fönster, fasader och ytterväggar. Det är enbart några av
kommunens äldre skolor, boende samt vissa mindre förskolor som har eftersatt underhåll
gällande skalskydd. Gammal ventilation samt uteblivet styrsystem i flera fastigheter påverkar
inomhusklimatet negativt och medför en dålig arbetsmiljö, dessutom påverkas miljön negativt
utifrån energisynpunkt då gamla och slitna anläggningar förbrukar mer energi i form av el och
uppvärmning. Underhållsbehovet är stort på flera håll med många små och ineffektiva
byggnader vilket medför ständiga akuta underhållsåtgärder. De senaste årens avsatta
budgetmedel för underhåll har inte räckt till för att hantera underhållsbehovet.
Merparten av kommunens fastighetsbestånd är från 1960- och 70-tal. De senaste åren har
Bjuv satsat på nyproduktion då ny grundskola och ny förskola uppförts på Brogårdaområdet,
samt omfattande ombyggnader genom gamla Brogårdaskolan som byggts om till
vuxenutbildning och Kyrkskolan som renoveras och byggs om. Trots dessa stora satsningar
så motsvarar dessa insatser knappt 10% av totala fastighetsbeståndet.
I samband med detta har fastighetsavdelningen äskat utökat medel för reinvestering med ca
60% eller ca 8 mkr/ år mer för att främst lyfta statusen i kommunens skolor och förskolor
samt äldreboende där merparten av kommunens anställda – och framförallt ca 1000
förskolebarn och ca 2200 elever - har sin vistelse. Det totala underhåll- och
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reinvesteringsbehovet för kommunens fastigheter enligt statusinventeringen motsvarar ca
130 miljoner kronor totalt för perioden 2021–2026, eller ca 22 miljoner kronor årligen fördelat
på bland annat fastighetsunderhåll och energieffektivisering men även satsning på utemiljö. I
detta ingår dock inte eventuella köksrenoveringar. Kostnad och status för kommunens
tillagningskök behöver utredas separat. Konsekvensen av många kök eller
produktionsenheter kan innebära omfattande investeringsbehov när kökens livslängd är
uppnådd.
De senaste åren har kostnaden för underhålls- och reinvesteringsåtgärder i kommunens
fastigheter varit på ca 120kr/m², vilket är en väldigt låg avsatt budget. Fastighetsavdelningen
har för budget 2021 ett utökat budgetäskande för underhåll motsvarande en nivå på ca
200kr/m². Att förbättra invändig miljö genom föreslagna satsningar kommer avsevärt förbättra
barns, elevers, brukares och kommunanställdas vistelse i lokaler vilket i sin tur påverkar
arbetsmiljö, kvalitet och resultat i kommunens kärnverksamheter. I samband med en
långsiktig och gedigen underhållsplan motverkas akuta åtgärder i kommunens fastigheter.
Fastighetsavdelningen har i samband med budget 2021 arbetat med en ny intern
hyresberäkningsmodell och i samband med statusinventeringen prissatt underhållsbehovet.
Fokus de närmaste åren fram till 2023 kommer att vara de beståndsdelarna i fastigheter med
graderingsvärde på 1-3. Detta för att höja statusen på fastigheterna. Den nya
hyresberäkningsmodellen tar hänsyn till det eftersatta underhållet och hyrorna är satta
därefter.
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Tätort

Bjuv
Bjuv
Billesholm
Bjuv
Ekeby
Ekeby
Bjuv
Billesholm
Billesholm
Billesholm
Bjuv
Ekeby
Bjuv
Bjuv
Ekeby
Billesholm
Ekeby
Bjuv
Ekeby
Billesholm
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Billesholm
Billesholm
141
Billesholm
204+526 Bjuv
540
Billesholm
351
Billesholm
101
Bjuv
502
Billesholm
305
Billesholm
506
Bjuv
402
Bjuv
530
Ekeby
402
Bjuv
407
Ekeby
346
Bjuv
201
Bjuv
408
Bjuv

349
350
403
401
507
527
508
513+516
202
551
343
306
340+
348
552
510
229+352
550
405
403
501
301
500
330
320
505

Objekt

4
3
3
3
4
2
3
2
2
2
4
4
1
3
4
3
4
4
5
4
3
4
5
1
3
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
5

2
2
3
3
3
4
1
2
2
1
4
4
5
2
4
4
2
5
5
4
2
1
1
5
3
1
5
2
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5

3,3

Snittvärde

3,5

2
1

1
1

Fasad,
yttervägg

Bjuvstorp : Rudolfska
Bjuvs Folkets Hus
Jens Billeskolan (simhall)
Varagårdsskolan
Trolldungens Förskola
Skromberga : Flamman
Prästkragens Förskola
Sagogrottans & Sjumila Förskola
Tk Förråd, B-Holm
Ekhaga Äldreboende
Hvb Bofinken
Skromberga Ip, Ekeby
Vallmons förskola & Fritidsgård Bjuv
Hvb Rosentorp
Solhemmet Äldreboende
Trollflöjtens Fsk
Jordens fsk, Familjecentral, Vårdcentral
Varagården Äldreboende
Ekeby Skola
Jens Billeskolan
Vitsippan, Förskola
Hedvalla Ip, Bjuv
Solrosens Fsk
Friluftsbad
Sporthall, Bjuv
Ljungsgård Förskola
Idrottshall (på Skeneholm)
Billesholms Gård 9:325
Förråd Verkstadsgatan
Borstens Förskola
Billesholms Bibliotek
Kommunhus, Bjuv
Solvallen Fsk
Billesholms Ip
Skaparglädjens Fsk,Bergsg
Brogårda Idrottshall
Stödboende Flamman
Brogårdaskolan/ Lärcnter
Äventyret Förskola
Kyrkskolan
Räddningsstn/Tk Förråd
Nya Brogårdaskolan

Benämning

Tak

3,3

3
3
3
3
4
2
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
4
3
4
2
4
3
5
3
3
2
4
4
3
4
3
4
5
5
5
5
5
5

1
1

Fönster o
dörrar

Statusbedömning av respektive byggnad, prioritering 1-5
I bedömningen tas hänsyn till beståndsdelarnas ålder, funktionalitet, effektivitet och visuellt skick.
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3,2

3
2
3
1
2
2
3
3
2
3
1
5
3
3
3
3
5
3
3
2
3
3
1
4
4
5
4
5
4
3
4
5
3
4
5
2
5
5
5

1
1

Invändigt, tak/
väggar

3,5

3
2
3
3
2
4
3
3
5
3
2
3
3
3
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
4
4
3
4
3
4
5
5
4
4
5
5
5
5

1
1

Golv

3,2

3
2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
5
3
2
2
2
3
2
4
4
5
2
5
1
4
2
4
4
2
4
5
5
5
4
4
2
5
4
5

1
3

Belysning

3,2

1
1
1
3
2
2
3
2
2
4
3
5
2
2
3
4
3
1
3
3
3
3
3
3
4
2
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
4
4
3
5
5
5

Sanitet,
våtutrymme, mm

Kök

3,4

5
5
5
5

3
5
4
5
5
4
4
4
5
4

4

3
2
4
4
2
3
5
3
3
3

1
1

1
2
2
3
2

1

3,9

3
5
5

4
4
4
4
4
4
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
2
4
5
4
4
5
4

4
4

4
4
4
4
4

2
3
5
4

2,7

5
1
4
3
1
5
5
5

3
3

3
5

2

4
1
2

1
1

2

1
3

1

3
1
2
2

Installat Styrsyst
ion, el em

Prioritet 1. omgående behov av åtgärd
Prioritet 2. behov av åtgärd inom 2-3 år
Prioritet 3. behov av åtgärd inom 4-6 år
Prioritet 4. behov av åtgärd inom 7-10 år
Prioritet 5. inget behov av åtgärd inom 10 år

3,4

5
5

4
3
1
4
1
3
5
2
4
4
1
4
1
4
4
3
4
5
5
5
5
5
4
5
2
3
4
3
4
5

1
2
3
2
5

1

Värme

3,3

5

4

1

Kyla

3,3

4
4
4
5
2
2
4
5
3
5
5
5
5
5

2
4
4
3
4

4
3
2

1
4
4

3

2
2

3

1
1
1

Ventilation

3,5

3
5
5
5
5
5
4
5

2
3
4
1
1
5
5

2
5
5
4
4

4
5
2
3
4
5
1

5

3
1
1

4
1
1

Hiss, myndighetskrav &
säckerhet (larm, brandlarm,
passagesystem)

3,7

2

5
5
5

3
5
4
3
4
5
3
5

4
4
4
3
1
4
4
5
5
4
2
4
2
4
4
4

4
1
4
3
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2
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4,8

4,8
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4,1

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,5

2,4

1,8

1,7

1,3

Prioritering
2020-2023

3.3 Kundundersökning gällande kommunens lokaler
Fastighetsavdelningen har under våren 2020 genomfört en kundundersökning där 83
respondenter svarat från kommunens samtliga förvaltningar. Enkäten har genomförts i 77
kommuner och kommunala bolag vilket ger en bra benchmarking jämfört med Bjuvs
kommun. Undersökningen belyser frågor så som lokalernas standard, kunddialog och
servicenivå, skötsel, felanmälan mm. De tyngsta och mest vägda delarna i undersökningen
gällde lokalernas kvalitet och standard. Fastighetsavdelningen har som grunduppdrag att
säkerställa lokalförsörjning och tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga
lokaler, därav har denna enkät varit av stor betydelse för att utvärdera och belysa brister och
möjligheter i kommunens lokaler samt potentiell verksamhetsutveckling för
fastighetsavdelningen. Det är viktigt att poängtera att definitionen av ändamålsenliga lokaler
och kvalitet i vissa avseenden kan vara subjektiv i en undersökning. Dock är vikten av att
analysera och beakta brukarnas/hyresgästernas bedömning av stor betydelse för
fastighetsavdelningen.
Urval av respondenter har bland annat varit chefer, fackliga företrädare, lärare och övriga
administrativa tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar samt för merparten av
kommunens fastighetsobjekt. I undersökningen tillfrågades respondenterna bland annat om
bedömning utifrån lokalernas standard, akustiska miljö, luftkvalitet, temperatur, belysning,
planlösning samt hur väl lokalerna var anpassade till verksamhetens ändamål.
Lokalerna
Betyg
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M edel för alla: 54
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kvartilen: 47

80

60

54

40

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Bjuv 2020
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

20

Källa: Evimetrix AB

Antal kommuner

*Resultatet för Gymnasium vilket i själva verket syftar på Vuxenutbildning (Futurums lokaler).
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Övrig
omsorg

Förvaltningslokaler

Övriga
lokaler

Bjuv totalt

58

50

52

58

53

25

57

31

58

54

52

58

25

60

35

56

54

52

44

51

21

38

46

40

21

41

Temperaturen i lokalerna

42

50

8

62

44

46

21

46

Belysningen i lokalerna

64

85

54

70

60

62

29

65

Verksamhetsanpassning, dvs.
ändamålsenlighet

47

65

33

68

46

60

54

57

Lokalerna

48

67

25

67

44

52

42

54

Förskola

Grundskola

Gymnasium Äldreomsorg

Lokalernas akustiska miljö

39

69

f.f.s.

Lokalernas standard

43

61

Lokalernas planlösning &
yteffektivitet

45

Luftkvaliteten i lokalerna

Graderingen i undersökning är i skala 0-100. Det totala betyget Bjuvs kommun får för
lokalernas standard är 54. Detta placerar Bjuv precis i median i jämförelse med 77
kommuner i undersökningen. De fastighetskategorier som främst sänker Bjuvs totala betyg
gäller lokaler för barnomsorg, vuxenutbildning, övrig omsorg samt övriga lokaler. Bland
dessa finner vi flera av kommunens förskolor som i många fall inte är ändamålsenliga och
oftast är tillfälliga lösningar i form av moduler. Här finner vi även Futurums lokaler samt
biblioteket i Bjuv.
Tittar man vidare inom vilka delområden lokalernas standard får sämst resultat och vad som
särskilt sticker ut, ser man dålig luftkvalitet och temperatur i lokalerna. Detta beror bland
annat på avsaknaden av kyla i kommunens lokaler samt eftersatt underhåll av gamla
ventilationsanläggningar generellt. Merparten av kommunens ventilationsanläggningar är
mer än 20 år i snitt. Fastighetsavdelningens bedömning är att de kommande fem årens
främsta satsningar i energieffektivisering samt förbättring av luft och inomhusklimat kommer
kräva minst 5 miljoner kronor årligen för att få bukt med problematiken samt sänka
energianvändningen drastiskt.
Lokalernas standard, planlösning och yteffektivitet samt akustiska miljö får betyget 52–53,
vilket indikerar behov av modernisering och ett generellt uppfräschningsbehov för att uppnå
god arbetsmiljö inte minst för kommunens anställda, men även elever, brukare mm. Det låga
resultatet beror främst på att merparten av kommunens lokaler är från 1960- och 70-tal med
standard därefter, samt att de senaste årens underhållsåtgärder främst handlat om att säkra
ett bra skalskydd för kommunens lokaler gällande tak, fönster och fasader mm.
En tydlig förbättring har skett främst gällande belysning i kommunens lokaler, vilket är ett bra
betyg på 65. De senaste åren har fastighetsavdelningen jobbat aktivt med utbyte av
armaturer och belysning i stora delar av fastighetsbeståndet som är en del av den årliga
satsningen på energieffektivisering.
Den här undersökningen har bidragit till att synliggöra hyresgästernas bedömning av
kommunens lokaler. Resultatet visar ett önskemål om bättre standard som bidrar till bättre
arbetsmiljö i framförallt vissa lokaltyper och inom vissa tekniska områden. Detta delvis då
underhållet historiskt varit bristande samt på grund av ännu mer påtagligt ökat tryck och
slitage i kommunens lokaler med ökat barn- och elevantal vilket i sin tur bidrar till fler
anställda i samma lokaler. Hyresgästernas bedömning gällande lokalernas standard ligger i
linje med statusinventeringen som fastighetsavdelningen genomförde våren 2020.
Underhållsbehovet kommer vara en av fastighetsavdelningens främsta prioriteringar de
närmaste åren med bland annat utökat budgetäskande för att komma ikapp
underhållsbehovet.
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Fastighetsavdelningen tillsammans med kommunens verksamheter har förutsättningar att
tillsammans arbeta med den långsiktiga planeringen av underhåll. Det som är betydande här
är att skapa en nära relation mellan fastighetsavdelningen och hyresgästerna där dialogen är
en viktig del - inte minst gällande kommunikation av underhållsplaner och andra inplanerade
åtgärder - och att låta verksamheterna vara med i planeringen. Det är viktigt att tillsammans
sätta en standard med syfte att sänka kostnader och uppnå bra och likvärdiga lokaler i
samtliga kommundelar.

3.4 Bjuvs kommuns aktuella och beslutade projekt till och med 2023
I nedanstående tabell framgår större satsningar på nyproduktion eller omfattande
renoveringsprojekt i kommunen fram till 2023 samt färdigställda projekt under 2020.
Avslutade och pågånede projekt 2020-2023
X
Färdigställt och avslutat
X
Påbörjad produktion men ännu ej färdigställt
X
Ej påbörjat
X
Ej aktuellt, ska strykas eller utredas
Tätort
Bjub
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Billesholm
Billesholm
Ekeby
Ekeby

Objekt
Lärcenter
Kyrkskolan
Ny förskola
LSS-boende
Ny förskola på Selleberga
LSS proj 3, mini-DC
Omklädningsrum
LSS-boende
Ny Förskola
Ekeby skolan

2020 2021 2022 2023 Kommentarer
X
Ersätter Futurums gamla lokaler, ombyggnad av gamla Brogårdaskolan
X
Ombyggnad av gamla Kyrkskolan till daglig verksamhet samt administrativa lokaler.
X
Ny förskola på Brogårda området, ersätter tidigare modulförskola samt möta framtida behov
X
X
Nytt LSS boende på Bjuv 4:4
X
Förhyrning via extern
X
Förhyrning via extern
X
Utbyggnad av omklädningsrum på Jens Billeskolan
X
LSS-boende, förhyrning
X
X
Ny förskola i Ekeby för att säkra barnomsorg i framtiden
X
X
Utredning och ombyggnad av Ekeby skola

4. Genomförande av ett lokalprogram
Detta avsnitt redogör en processbeskrivning med grov tidsuppskattning i samband med
lokalanskaffning eller lokalförändring. Ett lokalprogram innebär en förändring av kommunens
lokalbestånd för att möta ett verksamhetsbehov. Framtagande av generella anvisningar hur
nya lokaler ska vara utformade kan spara både tid och pengar. En upprättad standard
bygger på samlad erfarenhet av tidigare projekt för att undvika onödiga utsvävningar
samtidigt som det ger en garanti för att lokalerna är ändamålsenliga. Syftet är att skapa
lokaler som ska fungera för verksamheten på lång sikt.
Ett lokalprogram initieras när en eller flera verksamheter uttrycker behov av nya lokaler. Med
standardiserade lösningar och tydlig beskrivning kan arkitekt utforma det tänkta projektet
betydligt snabbare. Genomförande av ett större projekt som till exempel skola eller
kontorsbyggnad kan i bästa fall ta upp till fem år att uppföra från att behov konkretiseras till
en byggnad är färdigställd, under förutsättning att det finns en klar detaljplan och en
reserverad tomt. För att ett projekt ska fungera smidigt är det av högsta betydelse att den
behövande verksamheten har klart för sig vilket behov som ska tillgodoses samt att det finns
god samverkan mellan kommunens olika verksamheter som ansvarar för fysisk planering.
Beredskap i form av reserverad mark och framtagna detaljplaner för att tillgodose
verksamhetens behov är minst lika viktigt då dessa är tidsödande processer som allvarligt
kan påverka den behövande verksamheten. Nedan följer exempel på en processbeskrivning
med uppskattade tidplaner för olika skeden för ett lokalprogram. Förståelse och respekt för
den tid ett lokalprogram kan ta att realisera gör att kommunens verksamheter ständigt måste
ha koll på sitt lokalbehov minst 3-5 år fram i tiden.
•
•

Utredningsuppdrag: En första behovsbeskrivning, kvaliteten på
behovsbeskrivningen har stor påverkar på det fortsatta arbetet.
Utredningsskede: Ett enkelt lokalprogram med skisser tas fram, här görs även en
kostnads- och hyresberäkning. Detta skedde tar ca 1-2 månader.
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•

•
•
•
•

Upprättande och revidering av en detaljplan: Upprättandet av en detaljplan kan ta
upp emot 14–18 månader. Beroende på komplexiteten i planen, men även beroende
på alla olika steg och politiska beslut en detaljplan måste gå igenom.
Tomtfrågor: Är tomt inte utsedd tar även det tid att ta fram, eventuellt kan tomt
behöva förvärvas.
Framtagande av investeringsplan och beslut om finansiering: Denna process tar
ca 10-12 månader.
Projekteringsskede: Upphandling av konsulter, projektering och framtagande av
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer tar upp emot 2-6 månader.
Produktionsskede: Utförande och byggnation kan ta upp emot 6-18 månader.

5. Investeringsprocess, koncept och standardiserade lösningar
Bjuvs kommuns verksamheter/förvaltningar tillsammans med kommunens
planeringsavdelning, byggnadsförvaltningen, ekonomiavdelning och fastighetsavdelning
behöver arbeta aktivt med att granska och synka processer gällande beslutsvägar samt
arbeta med koncept och standardlösningar för att effektivisera processen kring framtida nyoch ombyggnationer. Detta i syfte att sänka den totala kostnaden för kommunens lokaler,
såväl i projekteringsstadiet som i produktionsstadiet. Anledning till att nybyggnation i många
fall blir kostnadsdrivande beror oftast på att beslutsprocessen inte utgått från ”taknivåer”, att
varje projekt blir ”unikt” samt ineffektiviteten med små volymer, kvalitetsnivåer men även
enskilda prioriteringar eller helt enkelt ovana att bygga nytt.
Förutsättningar för att sänka lokalkostnader i framtiden kräver en tydlig behovsanalys, volym
och standardisering med uppsatta taknivåer. Att bygga flexibla och omställningsbara ytor
skapar ytterligare en parameter för att uppnå ideala förutsättningar för kostnadseffektiva
lokaler. Flexibilitet är av högsta prioritet för att möta förändringar på lång sikt särskilt i mindre
tätorter där demografiska förändringar kan slå hårt om inte lokalerna är anpassningsbara för
att möta behovet. Genom att upprätta standarder för bland annat fasta ytor, kostnader och
upprättandet av styrande taknivåer för investering krävs till exempel samsyn kring:
•
•

Personaltäthet per barn/elev/brukare
Investering och lokalkostnad per barn/elev/brukare

Standardlösningar gällande materialval säkerställer enklare och kostnadseffektiv drift, det
gäller inte minst framtida underhåll samt god arbetsmiljö för till exempel städpersonal. Ett
standardkoncept bör även inkludera inredning och utrustning för verksamhet. Därmed
skapas en helhetslösning med konceptet och leverans av färdigutrustad lokal.
Då Bjuvs kommun under närmaste åren kommer behöva satsa på skolor och förskolor är det
angeläget att arbeta fram ett standardkoncept för dessa lokaler. Med flexibla,
omställningsbara samt väl optimerade ytor som fungerar för flera aktiviteter uppnås stora
besparingsmöjligheter. Den största besparingen är alltid den kvadratmeteryta som aldrig
byggs.
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Kostnadsdrivande projekteringsprocess
Chefer och rektorer

Beslut om att bygga
ny fastighet

Upphandling

Fackliga företrädare

Medarbetare & lärare

Projektering av ny
fastighet

Förfrågningsunderla
g & upphandling

Plan

Byggnation, inte sällan
med ÄTA (ändring &
tilläggsarbete)

Hyran baserad på
självkostnad

Byggnation, få eller
inga ÄTA (ändring &
tilläggsarbete)

Hyran baserad på
självkostnad

Ekonomiavdelning

Bygglov

Fastighet
Exploatering

Kostnadsbesparande projekteringsprocess
Chefer och rektorer
Fackliga företrädare

Upphandling
Medarbetare & lärare

Samsyn om
utgångspunkter, prio samt
tanknivåer för
investeringar

Plan

Förfrågningsunderla
g & upphandling

Projektering av ny
fastighet

Ekonomiavdelning

Bygglov

Fastighet
Exploatering

Modellen nedan beskriver betydelsen gällande påverkansmöjlighet i ett byggprojekt i relation
till kostnad. Påverkansmöjligheten är som störst initialt till lägst kostnad, ju längre fram i
projektets olika faser man kommer desto högre kostnad och mindre påverkan föreligger.
Därav betydelsen med tydliga processer, koncept och standardiserade lösningar för att
motverka kostnadsdrivande lösningar.

Byggprocess
Påverkan
Hög

Kostnad

Låg

Tid
Förstudie/ utredning

Projektering/ upphandling

Byggnation

Besiktning och drift

Illustrationen nedan beskriver Bjuvs kommuns investeringsprocess. Processen beskrivs med
initiering av projekt genom konkretisering av behov. I detta stadie genomförs tidiga
utredningar och förstudier. Det är facknämnd och dess verksamheter som äger och driver
frågan med stöd av kompetenser och konsultering med hjälp av ekonomiavdelning,
fastighetsavdelning, planeringsavdelning eller externa konsulter mm.
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I samband med politiskt beslut aktualiseras projektet i planeringsfasen med upprättandet av
en intern arbetsgrupp med konsultation av fastighetsavdelning, planeringsavdelningen, plan
och bygg, Gata-park, ekonomiavdelning samt kommunikationsavdelning. Externa resurser
kan komplettera arbetsgruppen i planeringsstadiet. Även i detta stadie är det facknämnd och
dess verksamheter som äger och driver frågan via sin nämnd och i kommunfullmäktige.
Det är först när beslut av kommunfullmäktige om budget och genomförande som det blir ett
formellt uppdrag för Tekniska förvaltningen eller fastighetsavdelningen att via projektledare
fullfölja upphandling och produktion av nya lokaler.

6. Befolkningsprognos
Bjuvs kommuns befolkningsprognos är ett av de viktigaste verktyg kommunen använder i sitt
arbete med lokalförsörjningsprogrammet samt budgetarbete. Prognosen visar Bjuvs
kommuns demografi fram till år 2029. I befolkningsprognosen uppskattas även
bostadsbyggandet per tätort fram till år 2029 vilket motsvarar totalt ca 1050 bostäder eller ca
105 nya bostäder per år. Bostadsbehovet i kommunen kan även täckas av att fritidshus
används för permanentboende eller att tomma bostäder får hyresgäster. Kommunstyrelsens
målsättning är ett bostadsbyggande på minst 90 bostäder per år.

Befolkningsprognosen är en indikator och bör inte ses som sanning eftersom prognosen i
stora drag utgår från dagens befolkningsstruktur, förändringar i omvärlden kan i vissa fall
påverka vår region och Bjuvs kommun på ett sätt som kan vara svårt att förutse.
Befolkningsprognosen visar att kommunen uppnår ett invånarantal på ca 17 882 invånare
fram till år 2029 eller en total ökning med 2167 invånare jämfört med 2019.
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Invånarantal i åldersgrupp 1–5 år förväntas öka med 158 fram till 2029.
Förskoleverksamheten i kommunen kommer därmed att påverkas av ökat barnantal, den
största ökningen kommer ske under åren 2023–2025. Det är främst Bjuvs tätort som kommer
påverkas och stå för den största ökningen motsvarande ca 130 barn fram till 2029.
Billesholm kommer också uppleva en ökning på ca 30 barn. Det kommer dock inte ske några
större förändringar över tid i Ekeby i ålderskategorin 1–5 år fram till 2029.
Invånarantal i åldersgrupp 6–15 eller invånare i grundskoleålder förväntas öka från drygt
2140 för 2019 till ca 2540 fram till 2029 vilket innebär en ökning med ca 400 invånare. Den
största ökningen kommer ske under 2022 – 2024. Även här kommer Bjuvs tätort stå för
största ökningen med ca 300 nya elever för perioden fram till 2029. Denna ökning kommer
innebära stor belastning för ortens skolor. Billesholm kommer också ha en ökning
motsvarande ca 100 nya elever fram till 2029. Ekeby kommer ha en marginell ökning på ca
20 invånare i åldern 6–15 fram till 2029.
Uppställningen nedan definierar förväntad ökning för respektive tätort i de olika åldrarna som
påverkar kommunens barnomsorg och skolverksamhet. I tabellen framgår även ett
uppskattat behov av nya klassrum eller förskoleavdelningar baserat på befolkningsökningen i
respektive ålderskategori. I tabellen uppskattas klasstorlekar motsvara 25 elever och
förskoleavdelningar på 20 barn.
Invånarantalet i ålderskategorin 19-24 år växer också, med 134 invånare fram till 2029 vilket
motsvarar en ökning med 13%. Detta kan påverka kommunens verksamheter inte minst
gällande vuxenutbildning. Det är dock svårt att dra några slutsatser då flera faktorer påverkar
trycket på exempelvis vuxenutbildning, inte minst konjunktur och rådande situation på
arbetsmarknaden.
Invånarantalet i kategorin 65–79 år ökar med endast ca 1%, däremot uppskattas en stor
ökning i kategorin 80 år och äldre motsvarande en ökning med 369 invånare eller 57 %
jämfört med 2019. Ökat invånarantal i den högre ålderskategori i kommunen kommer
innebära ökat behov av variation samt tillgängliga och anpassade bostäder för att möta
invånarkategorins behov. Höga krav på god hemtjänst och vård i det egna hemmet kommer
vara kommunens främsta utmaning för att lösa behovet.
Tabellen nedan visar befolkningsprognosens olika ålderskategorier från 2019-2029 samt
förändringen i invånarantal och procent.
Ålder/ År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0
1-5
6

187
992
220

179
1 015
203

184
1 043
199

189
1 045
237

196
1 079
217

203
1 098
239

207
1 120
238

209
1 137
236

209
1 145
238

209
1 148
241

2029 Förändring 2019-2029 % förändring 2019-2029
208
21
11%
1 150
158
16%
243
23
10%

7-9
10-12

618
659

649
675

653
689

663
681

689
716

705
727

738
739

736
756

745
761

742
782

743
777

125
118

20%
18%

13-15
16-18

640
609

634
625

655
642

692
657

715
662

733
685

730
717

755
730

757
737

760
729

772
746

132
137

21%
23%

19-24
25-39
40-64

996
2 762
5 131

978
2 819
5 143

975
2 895
5 164

1 009
2 946
5 233

1 062
3 016
5 326

1 096
3 094
5 401

1 116
3 155
5 488

1 115
3 180
5 547

1 119
3 181
5 593

1 130
3 172
5 613

1 130
3 168
5 645

134
406
514

13%
15%
10%

65-79
80-w

2 249
652

2 251
679

2 283
694

2 287
734

2 264
783

2 267
829

2 257
879

2 249
924

2 250
955

2 255
1 004

2 279
1 021

30
369

1%
57%

Totalt

15 715

15 850

16 077

16 375

16 726

17 078

17 384

17 574

2167

14%

17 692 17 787 17 882
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7. Barn- och utbildningsförvaltningen
Nulägesanalys
Merparten av de lokaler som brukas av barn- och utbildningsförvaltningen är byggda under
en tidsperiod mellan 1960- och 1980-talet. Med åren har utrymmen blivit för trånga för de
verksamheter som byggnaderna är avsedda för. Utifrån detta har det under de senaste åren
gjorts ett antal lokalutredningar för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
● Utredning och nybyggnation av Brogårdaskolan
● Förskoleutredning, resulterat i ny förskola på Brogårdaområdet, byggnadsstart under
2019
● Utredning Ekeby skola och förskola
● Utredning Jens Billeskolan
● Utredning Varagårdsskolan
● Utredning kring kommunens högstadium (pågår)
I lokalutredningarna framgår såväl behov av ny-, om- och utbyggnation samt
underhållsbehov för de olika verksamheterna. Gemensamt för samtliga utredningar är att de
befintliga lokalerna är för små och att kommunen behöver tillgodose fler platser i för- och
grundskola.
Gemensamt för utredningarna är även rekommendationen att kommunen bör bygga enheter
med flexibla och pedagogiskt anpassningsbara ytor som kan användas till flera olika
ändamål vid behov. Det framgår även att kommunen bör se till storleken på sina enheter då
större enheter ger en positiv påverkan på såväl kvalitet, kompetensförsörjning och
ekonomisk hållbarhet. Rekommendationerna om att se över enheternas storlek för att
optimera verksamheterna har resulterat i att förvaltningen under våren 2019 påbörjade en
utredning kring frågan om kommunens högstadium. I dagsläget erbjuder kommunen tre
högstadieskolor, ett i varje kommundel, vilket gör att enheterna på både Jens Billeskolan och
Ekeby skola är relativt små.
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Lokalbehov förskolor i Bjuvs kommun
Kommunens förskolor är slitna och i behov av upprustning. De flesta enheter är små vilket
visat sig vara ekonomisk, kvalitetsmässigt och personalmässigt sårbart. För att optimera
förskoleverksamheten bör kommunen eftersträva nya förskoleenheter med minst 5–6
avdelningar samt tillagningskök.
Nulägesbilden gällande Bjuvs kommuns förskoleverksamhet enligt nedanstående
uppställning präglas av merparten små förskolor på 2–3 avdelningar. Detta innebär hög grad
av ineffektivitet gällande bedrivandet av förskoleverksamhet utifrån fastighetsdrift och skötsel
men även utifrån pedagogernas perspektiv samt kök och logistik av matdistribution. Med
små enheter uppnås ingen flexibilitet och särskilt tydligt är det i Bjuv och Billesholm som har
många små enheter på liten geografisk yta. Vissa förskolor har en överkapacitet på ytor upp
emot 30–50%, gäller till exempel Ljungsgårds förskola, Trollflöjten, Almliden, Prästkragen
och Vallmon samt två avdelningar inne på gamla Brogårdaskolan. Till viss mån kan
kapacitetsöverskott förklaras med lokalernas utformning eller om barn har särskilda behov.
Förskoleverksamheten behöver dock bemöta överkapaciteten på kommunens förskolor.
Kommunala förskolor, översikt för lokalplanering
Lokalförsörjningsplan
Tätorter

Förskola

Billesholm

Solvallens I Ur och Skur
Ljungsgårds Förskola
Trollflöjtens Förskola
Sagogrottans Förskola
Sjumilaskogens Förskola
Almliden
Kullerbyttans förskola
Kullerbyttan (gamla skolan)
Skaparglädjen
Prästkragen
Solrosen
Vallmon
Vitsippan
Äventyret
trolldungen
Jordens förskola

Bjuv

Ekeby

Byggår/ombyggnad Dimensionering
Platser
1915
33
1981
52
1957
60
1957
40
1957
40
54
2020
120
2020
40
1979
54
1987
34
1965/1977
28
1965/1977
35
1970
54
90
2002
74
20
Totalt

Platser
HT 2020
33
46
50
36
36
48
104
40
54
34
28
34
54
88
90
18

828

Antal
avdelningar

total yta
kvm/BRA

2
3
4
2
2
3
6
2
3
3
2
3
3
5
4
1

350
759
767
478
478
700
1389
626
723
444
260
453
502
723
776

*
Antal
Antal
kvm/plats kvm/plats
Hyra inkl
Hyra inkl städ/
dim.
20-01-15 Hyra inkl städ städ/kvm BRA dim. Per plats
10,6
14,6
12,8
12,0
12,0
13,0
11,6
15,7
13,4
13,1
9,3
12,9
9,3
8,0
10,5
0,0

10,6
16,5
15,3
13,3
13,3
14,6
13,4
15,7
13,4
13,1
9,3
13,3
9,3
8,2
8,6
0,0

415 000 kr
1 024 000 kr
986 000 kr
615 000 kr
615 000 kr
1 559 000 kr
2 817 000 kr
718 000 kr
1 069 000 kr
742 000 kr
306 000 kr
533 000 kr
635 000 kr
1 695 000 kr
928 000 kr

1 186 kr
1 349 kr
1 286 kr
1 287 kr
1 287 kr
2 227 kr
2 028 kr
1 147 kr
1 479 kr
1 671 kr
1 177 kr
1 177 kr
1 265 kr
2 344 kr
1 196 kr

12 576 kr
19 692 kr
16 433 kr
15 375 kr
15 375 kr
28 870 kr
23 475 kr
17 950 kr
19 796 kr
21 824 kr
10 929 kr
15 229 kr
11 759 kr
18 833 kr
12 541 kr
0 kr

Kommentar

barn i behov av stöd

barn i behov av stöd
barn i behov av stöd

793

* Median enl Repab ligger på 10 kvm/ barn
Repab fakta: riksvärdesnitt gällande statistik och nyckeltal för fastigheter

Lokalbehov Ekeby skola
Ekeby skola är byggd i början på 60-talet. Genom åren har skolan genomgått diverse mindre
om- och tillbyggnader. Under år 2000 gjordes ett tillbyggnadsarbete om ca. 1600 kvm som
omfattade nytt bibliotek, slöjdsalar samt fyra nya klassrum.
Ekeby skola befinner sig idag i ett ansträngt läge med akut brist på lärosalar/klassrum. På
fyra år har skolan ökat från 340 elever till ca 520 elever. Ökningen beror främst på att skolan
fått tillbaka elever som tidigare valt andra skolor utanför kommunen. Sedan ett antal år hyr
skolan fyra klassrumsmoduler för att lösa lokalbristen. Behov av långsiktig lösning för Ekeby
skolas lokaler föreligger.

Lokalbehov Jens Billeskolan
Skolbyggnaden är en F-9 skola byggd på tidigt 70-tal. Skolan har en begränsning av sina
lokalytor då antalet elever på Jens Billeskolan ökar. Idag går ca 500 elever på skolan. Bara i
förskoleklassen kan vi se att elevantalet kommer att öka med ca 10–15 elever. Det innebär
att skolan successivt kommer att utökas från två paralleller till tre paralleller i samtliga
årskurser.
Trångboddheten tillsammans med ett ökat elevantal har tillfälligt lösts med 6 klassrum i
förhyrda moduler. Framöver kommer dessa inte att räcka till vilket gör att det finns behov av
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mer lokalyta. I dagsläget saknas det klassrum med tillhörande grupprum för att Jens
Billeskolan skall kunna möta de växande elevkullarna.

Lokalbehov Varagårdsskolan
Varagårdsskolan är en F-9 skola byggd på 1970-talet. Skolan har ett stort behov av fler
lärosalar, specialsalar för bland annat naturvetenskap, slöjd, samt stort behov av ytterligare
en idrottshall. Skolan har svårt att få ihop schemaplanering med dagens lokaler samtligt som
elevantalet ökat och kommer öka kraftigt kommande åren i samtliga ålderskategorier samt
grundsärskolan. Lokalernas utformning har bidragit till arbetsmiljöproblem och bristande
trygghet. Dessutom är lokalerna eftersatta underhållsmässigt.
I tabellen nedan framgår kapacitet, antalet inskrivna elever samt driftkostnad för respektive
skola i Bjuvs kommun. En tydlig avvikelse föreligger för nya Brogårdsskolan med ett
kapacitetsöverskott på ca 25 %. Detta överskott bearbetas och är ett pågående arbete för
skolverksamheten i Bjuvs tätort. Kapacitets underskott men även överskott behöver
kontinuerligt bearbetas i framtida lokalplanering för skolverksamhet.
Kommunala skolor, översikt för lokalplanering
Lokalförsörjningsplan
Tätort
Bjuv
Bjuv
Billesholm
Ekeby

Skola
Varagårdskolan
Brogårdaskolan grundskolan
Jens Billeskolan
Ekeby skola

Antal
Dimensionering
Inskrivna total yta
Byggår Dimensionering inskrivna elevtal klassrum antal elever/klass elever/klass kvm/BRA Hyra inkl städ
1965
615
598
27
25
22,1
8434
9 846 000 kr
2019
550
417
23
25
18,1
6109
11 325 000 kr
1975
500
500
23
24
21,7
6253
7 916 000 kr
1965
360
500
23
24
21,7
6830
9 094 000 kr

*
Hyra inkl
städ/kvm
BRA
1 167 kr
1 854 kr
1 266 kr
1 331 kr

Hyra inkl
Kvm/
städ/ kvm/ dim. inskriven.
inskriven elev
Elev
16 465 kr
13,7
14,1
Inkl grundsäskola
27 158 kr
11,1
14,6
Inkl grundsäskola
15 832 kr
12,5
12,5
18 188 kr
19,0
13,7

* Median enl Repab ligger på 14 kvm/elev
Repab fakta: riksvärdesnitt gällande statistik och nyckeltal för fastigheter

Befolkningsprognos
Förskola
Antalet barn i förskoleålder 1–5 år kommer enligt prognosen att öka fram till år 2029. Om
kommunen fortsätter att växa som nu kan den siffran öka ytterligare.
De senaste åren har förskolan drabbats av akuta lokalförändringar. Det tillsammans med att
antalet barn ökat har gjort att förskoleverksamheten står inför utmaningar om att möta
efterfrågan av förskoleplatser, framförallt i kommundelen Bjuv. Den aktuella lokalsituationen
präglas av flera tillfälliga lösningar, som behöver planeras och på sikt ersättas med
permanenta långsiktiga lokallösningar.
Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem
Grundskolans och grundsärskolans elevantal fortsätter att öka och på samma sätt som i
förskolan ökar barnantalet inom vissa åldersgrupper. Detta påverkar verksamheten för både
grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. För att möta de ökade elevantalen
lokalmässigt har Ekeby skola utretts under 2017 och för Jens Billeskolan pågår en utredning
som startade i augusti 2018. För Ekeby skola är fokus att hitta lösningar som tillgodoser
behovet i förhållande till volymerna, som är både långsiktiga och ekonomiska.
Befolkningsprognosen för förskola samt grundskola i Bjuvs kommun
I nedanstående tabell framgår de olika kommundelarnas befolkningsutveckling i de
ålderskategorier som påverkar kommunens lokalförsörjning. Det är framförallt Bjuvs och
Billesholms tätort som får ett ökat behov av nya lokaler för barnomsorg och grundskola.
Fram till 2029 har Bjuv ett större behov av förskoleplatser motsvarande ca sex
förskoleavdelningar samt behov av utbildningslokaler för ca 300 elever. I Billesholm bedöms
behovet av förskoleplatser motsvara ca 2 förskoleavdelningar fram till 2029 och
utbildningslokaler för ca 100 elever fram till 2029. I Ekeby bedöms befolkningsutvecklingen
vara stabil utan större förändringar.
I tabellen uppskattas klasstorlekar motsvara ca 25 elever och förskoleavdelningar på ca 20
barn.
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Bjuv

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1-5 år

496

526

537

545

563

590

604

616

622

625

625

49

108

129

26%

6

6-9 år

389

383

404

435

461

485

509

511

514

520

520

46

120

131

34%

5

10-12 år

336

340

333

324

342

354

374

389

406

409

411

-12

38

75

22%

3

13-15 år

316

322

337

352

367

369

365

376

381

391

400

36

49

84

27%

4

Billesholm

2029 Ökning 2022 Ökning 2025 Ökning 2029 % förändring 2019-2029 Antal klasser/ avd 2019-2029

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1-5 år

257

258

275

274

282

277

282

285

285

286

2029 Ökning 2022 Ökning 2025 Ökning 2029 % förändring 2019-2029 Antal klasser/ avd 2019-2029
287

17

25

30

11%

2

6-9 år

215

226

226

237

226

233

242

238

243

240

242

22

27

27

13%

1

10-12 år

157

165

171

172

184

190

184

184

180

191

187

15

27

30

19%

1

13-15 år

158

151

158

173

179

181

182

191

195

190

190

15

24

32

20%

1

Ekeby

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1-5 år

239

231

232

225

235

231

234

236

237

238

238

-14

-5

-1

0%

0

6-9 år

234

243

223

228

218

226

226

222

227

222

224

-6

-8

-10

-4%

0

10-12 år

166

170

185

185

190

183

180

182

175

183

179

19

14

13

8%

1

13-15 år

166

161

160

167

170

184

183

188

181

179

181

1

17

15

9%

1

2029 Ökning 2022 Ökning 2025 Ökning 2029 % förändring 2019-2029 Antal klasser/ avd 2019-2029

8. Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrottshallar
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar i dagsläget för sju idrottshallar och gymnastiksalar.
Fyra räknas som stora idrottshallar, dock ingen med fullskaliga mått på 40x20 meter. Dessa
fyra ligger i anslutning till de fyra skolorna i kommunen och nyttjas under dagtid av skolan.
Tre är mindre gymnastiksalar, en i anslutning till Varagårdsskolan, en på
Skeneholmsområdet och en i anslutning till bowlinghallen i Bjuv.
Hallarnas skick varierar men är generellt sett gott. De mindre gymnastiksalarna har varit
nedprioriterade vid renoveringar och är därför i störst behov av uppfräschning. Nyttjandet av
idrottshallarna har sjunkit något senare år. Främst är det sena kvällar och helger som
nyttjandet minskat. Under eftermiddagar och tidiga kvällar, fram till 20:00, är det full
beläggning i samtliga stora idrottshallar. En befolkningsökning innebär inte per automatik att
behovet av idrottshallar ökar utan innebär endast att grupperna som nyttjar hallarna blir
större. Men efterhand kommer behovet av ett breddat fritidsutbud leda till att det även
behövs plats för fler grupper. I dagsläget hade det inte funnits tid eller plats för dessa.
Behovet av utrymme i idrottshallar är störst i kommundel Bjuv, i Billesholm och Ekeby är det
mindre behov sett till dagens nyttjandegrad.
Nedan är en sammanställning på antalet bokningar och antalet timmar hallarna är bokade
efter skoltid. Generellt har antalet bokningar ökat något, dock har antalet timmar totalt sett
minskat i respektive tätort de senaste åren 2017–2019. Det innebär att det är fler bokningar
på färre timmar. Orsaken är att föreningarnas behov av idrottshallarna är avgränsat till ca kl.
17.00 - 20.00. För att tillgodose det behovet kortas träningstider ner eller läggs samtidigt.
Vilket även får som följd att hallarna nyttjas mindre mellan kl. 20.00 - 22.30.
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Bjuv
Idrottshall
Brogårdaskolans IH
Varagårdsskolans stora IH
Varagårdsskolans lilla IH
Sporthallen

2017
2017
2018
2018
2019
2019
% förändring 2017-2019
Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal timmar
110
1609
114
1535
144
1425
-11%
49
1413
55
1205
50
1430
1%
12
456
8
215
13
208
-54%
41
910
52
714
58
749
-18%
212
4388
229
3669
265
3812
-13%

Billesholm
Idrottshall
Jens Billeskolans IH
Skeneholmshallen
Totalt

2017
2017
2018
2018
2019
2019
% förändring 2017-2019
Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal timmar
70
1552
67
1341
82
1372
-12%
20
1056
24
1015
18
754
-29%
90
2608
91
2356
100
2126
-18%

Ekeby
Idrottshall
Jens Billeskolans IH

2017
2017
2018
2018
2019
2019
% förändring 2017-2019
Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal bokningar Antal timmar Antal timmar
51
1070
53
1094
52
1063
-1%

Det saknas idag en fullstor idrottshall i Bjuvs kommun vilket får till följd att det inte är möjligt
att bedriva tävlingsverksamhet i de högre serierna i de flesta idrotter. Eftersom de stora
idrottshallarna till största delen är anpassade efter skolans verksamhet finns även
begränsade möjligheter att dra någon större publik samt tillhandahålla försäljning vid till
exempel matcher och arrangemang. Även förvaring till idrottsföreningar saknas.

Idrottsanläggningar
I Bjuvs kommun finns fyra idrottsanläggningar – Hedvalla IP i Bjuv, Norrlyckans IP i Norra
Vram, Bruksvallens IP i Ekeby och Billesholms IP.
Norrlyckans IP består av en 11-mannaplan med naturgräs. På idrottsplatsen finns klubbstuga
och omklädningsrum som ägs av Billesholms IK samt en byggnad med omklädningsrum och
dusch som ägs av Bjuvs kommun. Kommunens byggnad är i stort behov av renovering, dels
för uppfräschning, dels för att säkerställa en säker och effektiv drift.
Bruksvallens IP består av en 11-mannaplan, en 7-mannaplan och en 5-mannaplan –
samtliga med naturgräs. På idrottsplatsen finns klubbstuga som ägs och driftas av Ekeby
GIF samt en byggnad med omklädningsrum och duschar som ägs och driftas av Bjuvs
kommun. Omklädningsrummen behöver till stor del nya ytskikt för att fräschas upp.
Billesholm IP består av två 11-mannaplaner, båda med naturgräs. Byggnad som innehåller
klubbstuga till Billesholms GIF och två omklädningsrum med duschar ägs av Bjuvs kommun.
På idrottsplatsen finns även en större läktare som innehåller två omklädningsrum och
duschar. Läktare och omklädningsrummen behöver fräschas upp samt säkerställa att de är
säkra och effektiva att drifta och underhålla.
Hedvalla IP består av två 11-mannaplaner med gräs och en konstgräsplan. Runt en av
gräsplanerna går löparbanor och längdhoppsgrop. Löparbanorna är till största delen
förstörda av trädrötter som växt in och upp genom dem. Behovet av löparbanor är litet och
dessa bör tas bort. På Hedvalla finns två byggnader. En innehållande sex omklädningsrum,
duschar, ett samlingsrum samt kiosk- och förvaringsrum till Bjuvstorps FF. Den andra
byggnaden är förvaring för skolor och de fyra fotbollsföreningar som nyttjar konstgräsplanen
under vinterhalvåret. Den byggnad som innehåller omklädningsrum behöver fräschas upp.
Under vinterhalvåret nyttjas konstgräsplanen på Hedvalla IP av samtliga kommunens fyra
fotbollsföreningar.
Generellt sett är skicket på konstgräsplanen samt gräsplanerna bra. Kapacitetsmässigt
uppfyller idrottsanläggningarna behovet väl med undantaget att konstgräsplanen under
vintertid är många föreningar som samsas på en plan. Det mer akuta problemet för
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idrottsanläggningarna är omklädningsrum och duschar där underhållet varit eftersatt i många
år. För att erbjuda en fräsch och attraktiv miljö både för kommunens egna aktiva samt för
besökande föreningar från andra kommuner bör dessa åtgärdas.

Föreningslokaler
Bowlinghallen
Bowlinghallen ligger i samma byggnad som Sporthallen i kommundel Bjuv. Bowlinghallen
ägs av Bjuvs kommun som hyr ut den till Bjuvs Bowlingklubbars förening (BBF). BBF har i
sin tur en arrendator som driftar hallen och utrustningen samt ansvarar för bokningar och
öppethållande. Under 2020 utrustas bowlinghallen med ett nytt tillagningskök för att kunna
erbjuda bättre möjligheter till enklare förtäring. Bowlinghallen är generellt sett i gott skick, i
synnerhet efter att köket gjorts om. Det finns behov att se över skick och standard på
omklädnings- och duschrum samt besökstoaletter.
Utetennisbanor
Utetennisbanor finns i kommundel Bjuv och Ekeby. Banorna i Ekeby har inte underhållits
under de senaste åren på grund av lågt nyttjande. Under 2020 inleds diskussioner om vad
som ska hända med banorna i Ekeby. Utetennisbanorna i Bjuv hyrs av Bjuvs tennisklubb
som ansvarar för den löpande driften och underhållet. Bjuvs kommun ansvarar för uppstart
av banorna varje vår. Banorna är i gott skick.
Övriga föreningslokaler
Bjuvs kommun hyr ut verksamhetslokaler till ytterligare 7 föreningar. I kommundel Bjuv hyr
Bjuvs BK, Vävföreningen och PRO Bjuv verksamhetslokaler. Bjuvs BK som har sina lokaler i
anslutning till idrottshallen på Brogårdaskolan uttycker behov av större utrymme för att kunna
få in fler mattor än de två de nyttjar för tillfället. I kommundel Billesholm hyrs lokaler ut till
Billesholms GIF, Tian Dao och SK Spiggarna. Billesholms GIF och SK Spiggarna nyttjar sina
lokaler som klubbstugor och mötesrum samt förvaring. Tian Dao hyr en lokal i källaren på
Jens Billeskolan där de bedriver tränings- och tävlingsverksamhet. Samtliga föreningar
uttrycker i dagsläget att de är nöjda med sina lokaler förutom mindre underhållsarbete. I
kommundel Ekeby hyr Ekeby BK brottarlokal samt gym i anslutning till idrottshallen på Ekeby
skola. Verksamheten i brottarlokalen är relativt låg men gymmet är en välbesökt verksamhet
i Ekeby. Förutom det finns det inga möjligheter att träna på gym i Ekeby.

Möteslokaler
Bjuvs kommun har två möteslokaler för uthyrning till föreningar och/eller privatpersoner, båda
ligger i kommundel Billesholm. I källaren på Jens Billeskolan finns en möteslokal som hyrs
internt och av föreningar. Lokalen används även av skolor från andra kommuner som
kommer till simhallen i Billesholm för simundervisning. När en grupp simmar äter en annan
grupp lunch i möteslokalen. Lokalen nyttjas väldigt lite. På Skeneholmsområdet finns
Skeneholmssalen som nyttjas som möteslokal och för arrangemang och aktiviteter. Lokalen
går att hyra av föreningar och privatpersoner men används framförallt internt av kommunens
medarbetare. För att lokalen skulle vara attraktiv att hyras av externa verksamheter skulle
det behöva finnas bättre möjligheter för enklare servering, typ ett pentry eller kök.

Sim- och badanläggningar
I Bjuvs kommuns finns två sim- och badanläggningar. En simhall i Billesholm som är öppen
september till maj samt ett friluftsbad i Bjuv som är öppet juni till augusti. Båda
anläggningarna är gamla och i stort behov av renovering och uppfräschning för att
säkerställa driften. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under 2020 att sammanställa och
presentera utredningar som gjorts av externa konsulter på båda anläggningar för att visa på
vilka behov som finns på kort och lång sikt.
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Eftersom simhallen i Billesholm är liten går det endast att bedriva simundervisning för en
grupp åt gången. I dagsläget är det inget problem men efterhand med ökat elevantal ökar
risken att alla inte får tillräckligt kvalitativ simundervisning i kommunen. Simhallen saknar
också mycket av det som gör en badanläggning attraktiv för allmänheten. Det finns goda
möjligheter för motionssim men för att erbjuda andra aktiviteter som vattengymnastik,
babysim etc. med kvalité skulle simhallen behöva utökas med en undervisningsbassäng med
höj- och sänkbar botten.
Friluftsbadet i Bjuv är en populär anläggning under sommarmånaderna men som alla
utomhusaktiviteter beroende av väder. En sommar med bra väder kan besöksantalet vara
upp till 25 000 besökare. En dålig sommar kan det vara så lite som 11 000 besökare. Utöver
bassängerna finns det stor potential att skapa aktivitetsytor på Friluftsbadet om man vill
utöka verksamheten. Friluftsbadet omges av ett lågt staket som är enkelt att ta sig över.
Säkerheten behöver förbättras då det förekommer obehöriga på området efter stängning.
Skadegörelsen har de senaste åren varit låg men det är en riskfylld miljö att befinna sig i
utan vuxen närvaro och personerna som vistas där ägnar sig ofta åt riskfyllda beteenden.

Sim- och badanläggningar
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Fritidsgårdar
I Bjuvs kommun finns två fritidsgårdar, en i Bjuv och Ekeby samt ett Skolhäng i Billesholm.
Fritidsgården i Ekeby och Skolhänget i Billesholm ligger på respektive skola. Fritidsgården i
Bjuv ligger i anslutning till Varagårdsskolan men inte i samma byggnad. Fritidsgården delar
entré med Kulturskolan.
På Bjuvs fritidsgård är det svårt att uppfylla nuvarande mål på grund av att lokalen inte går
att anpassa för strukturerade aktiviteter där det kan behövas stängda dörrar och mindre rum
för att kunna ha öppen/ostrukturerad verksamhet samtidigt som den strukturerade. Målet att
skapa en mer målgruppsanpassad verksamhet hindras också till viss del då föräldrar till
Kulturskolan använder fritidsgården som genomgång och ”väntrum”.
Arbetsplats för samtliga fritidsledare saknas idag och kommer behövas i takt med att
verksamheten utvecklas och arbetsuppgifterna förändras. Idag delar fyra fritidsledare
arbetsplats med Kulturskolans personal (under vissa tider) samt trygghetsvärdarna (under
administrativ tid).
Skolhängets lokal är inte ändamålsenlig och alldeles för beroende av annan verksamhet för
att vara passande för fritidsgårdsverksamhet. Lokalen och dess läge gör att verksamheten
inte når upp till grundläggande mål om att erbjuda meningsfull fritid för ungdomarna i
kommundelen. Verksamheten bör förläggas i centrala Billesholm i ny lokal. I Billesholm
kommer den nya tågstationen bidra till ökad rörelse i centrala Billesholm, och att ha en
kvällsöppen lokal för ungdomar i området skulle bidra till ökad aktivering och känsla av
trygghet.

23

Fritidsgårdar bör vara friliggande från skolans lokaler, med tydliga entréer som är upplysta
och känns trygga kvällstid.
Ekeby fritidsgårds lokal ligger idag inne i Ekeby skola och gränsen mellan verksamheterna är
suddig för både personal och besökare. Forskning visar att ungdomar mår bra av att skilja på
fritid och skola, och hade därför mått bra av tydligare avgränsning mellan verksamheterna.
Ekeby fritidsgård har utmaningar i entréområdet och utformningen av lokalen (storleken
passar besöksantalet).
Enligt befolkningsprognosen kommer åldersklasserna 13-15 år öka med ca 130 invånare
eller ca 21% jämfört med 2019 samt ökning av 16-18 år med ca 140 invånare, ca 23%
jämfört med 2019 fram till 2029. Med ökad ung befolkning ökar kraven på att erbjuda
fritidsaktiviteter. Fritidsgårdarnas lokaler kommer behöva tillgodose de behov som kommer
med trångboddhet, där fritidsgårdarna fungerar som ungdomarnas vardagsrum. Viktigt är då
att det finns plats för att umgås på ett fritt, spontant och anpassningsbart sätt.

Bibliotek
Bjuvs kommun har ett bibliotek i varje kommundel, Bjuv, Billesholm och Ekeby. I Bjuv ligger
biblioteket centralt i det som tidigare var Folkets Hus. Biblioteket i Billesholm ligger på
Skeneholmsområdet i samma byggnad som Skeneholmssalen. Billesholms bibliotek är
meröppet vilket innebär att låntagare kan komma in i lokalen även när det inte är bemannat
av personal. Biblioteket i Ekeby ligger på Ekeby skola och är ett kombinerat skol- och
folkbibliotek. Enligt bibliotekslagen finns det fyra prioriterade grupper; barn och unga,
personer med annat modersmål än svenska, minoritetsspråken samt personer med
funktionsvariationer. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag vilket ställer
ytterligare krav på biblioteksverksamheten. En utredning av biblioteken pågår under 2020
och ska redovisas innan året är slut.
Lokalerna för biblioteket i Bjuv är inte ändamålsenliga för biblioteksverksamhet. De saknar
även ytor att kunna avgränsa för viss publik verksamhet under öppettider. Arrangemangen
kan uppfattas som störande av andra besökare och det är samtidigt svårt för de som håller i
och deltar i arrangemangen att vara ostörda. Lokalerna är slitna och stora brister finns i
underhåll och åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för personal och besökare.
Vidare är lokalen otillgänglig då besökare måste ta sig ner i parken för att komma till entrén.
Verksamheten är heller inte synlig från gatuplan vilket därmed medför ett relativt anonymt
bibliotek även med en central placering i Bjuv.
Biblioteket i Ekeby har brister gällande tillgänglighet. Parkering för handikappade ligger långt
bort. Biblioteket ligger i anslutning till skolan och ligger avsides. Upplevs mörkt och inte
tillgängligt på höst/vinter. Av barn och unga så upplevs biblioteket som en del av skolmiljön
och inte som en del av deras fritid. Detta gör det svårt att locka elever efter skoldagens slut.
En egen entré till biblioteket hade varit bra. Inneklimat behöver ses över då de stora
glaspartierna gör lokalen väldigt varm under våren och sommaren.
I Billesholm kommer den nya tågstationen bidra till ökad rörelse i centrala Billesholm.
Biblioteket där är meröppet och vi bedömer att det kommer att bli väl använt då det ligger
nära stationsområdet. Lokalen är ändamålsenlig och i stora delar i gott skick.
Det klientel som biblioteken har motsvarar i stor utsträckning även de grupper som beräknas
öka mest i prognosen gällande barn och unga samt den äldre ålderskategorin. Biblioteken
har idag mycket verksamhet för barn och unga och det bör innebära ökade krav på att
erbjuda fritidsaktiviteter. För den äldre målgruppen är det i synnerhet aktiviteter för att öka
den digitala delaktigheten. Biblioteken fungerar som ett vardagsrum för alla åldrar där
möjligheten för socialt sammanhang finns, ett behov som kommer öka i takt med att
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befolkningen ökar. Att kunna tillhandahålla publika digitala verktyg behövs. Studieplatser och
sittplatser i allmänhet är ytkrävande. I avvaktan på biblioteksutredningen kan konstateras att
nya ändamålsenliga lokaler för biblioteket i Bjuv behövs.
Nedan är en redogörelse för antalet besökare under 2017–2019. 2017 förekom
komplikationer med räknare för samtliga bibliotek. Dock visar sifforna en tydlig nedgång i
antalet besökare för samtliga kommundelar.
Antalet biblioteksbesök
Bjuv
Billesholm
Ekeby

2017
juli-dec, 34662
ingen data
juli-dec, 16907

2018
66209
13645
42553

2019 % skillnad i antalet besökare 2018-2019
52733
-20,4%
11200
-17,9%
36854
-13,4%

Kulturarv
Kulturarvet i Bjuv består idag av två muséer. Gruvmuséet i Bjuv och Skolmuséet i Billesholm.
Gruvmuséet ligger i lokaler som inte är kommunens egna. De tillhör Höganäs Borgestad.
Kommunen har undertecknat ett avtal om att man åtar sig att sköta fastigheten. Det finns ett
visst behov av renovering.
Intresset för kulturarv ökar. Besökssiffrorna på Gruvmuséet ökar för varje år. I den befintliga
lokalen är utrymmet begränsat till att visa just den delen av Bjuvs historia – gruvepoken. Det
är svårt att utveckla utställningen eller att visa tillfälliga kompletterande utställningar. Lokalen
är tillgänglighetsanpassad men trång och miljön runtomkring är inte i gott skick.
Skolmuséets lokal ligger i Skeneholmssalen. Den är trång och inte öppen för allmänheten
utan endast för bokade visningar.

Kulturskola
Kulturskolan i Bjuv bedriver sin verksamhet dels internt i egna lokaler i kommundel Bjuv, dels
externt i lokaler som lånas av andra kommunala verksamheter i övriga kommundelar.
I de egna lokalerna finns möjlighet för mindre grupper, vilket gör att ett ökat tryck av elever till
verksamheten klaras över tid. De interna, egna lokalerna klarar också större grupper. Den
gruppundervisning som idag bedrivs ute på skolorna är beroende av vissa funktioner vilket
gör att utbudet av tillgängliga lokaler är begränsat. Det handlar främst om lokaler för konst
och keramik. Dessa lokaler tillåter endast ett visst antal elever per grupp.
Lokalerna är överlag i gott skick och tillgängligheten god. Till viss del är Kulturskolans
verksamhet beroende av andra verksamheter då tillgängligheten inte går att styra av
verksamheten. I dagsläget täcker de lokaler som Kulturskolan disponerar behovet för att
bedriva verksamhet.
Med tanke på att befolkningsprognosen speglar en ökning av cirka 300 barn och ungdomar i
Kulturskolans målgrupp de närmaste 5 åren och att Kulturskolans verksamhet utvecklas och
breddas, så föreligger behov av en större undervisningslokal samt ett större förråd.

Arrangemang
Kultur- och fritidsförvaltningen skapar varje år ett antal arrangemang och aktiviteter som
inkluderar flera verksamheter. Arrangemangen består av både stora och små arrangemang
med ett brett innehåll som riktar sig till flera olika målgrupper.
Mycket av arrangemangens budget går idag till att hyra in möbler till publik eller ställa i
ordning lokalerna för att de ska kunna passa för grundläggande arrangemang för invånarna.
Flera av arrangemangen skulle bli mer effektiva när det kommer till kostnad och arbetskraft
om det fanns lokaler anpassade för till exempel publik, scenteknik, ljud och scen. Många av
de återkommande arrangemangen förläggs utomhus (Valborg, nationaldagsfirande,
augustiarrangemang, Bjuvsfesten, julskyltning) och är därför känsliga för dåligt väder. I
dagsläget finns sällan alternativ för när arrangemanget hade behövt flytta inomhus, vilket kan
leda till att skattemedel går till spillo. Idag går även mycket tid och pengar till att ställa i
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ordning platser som ofta inte lever upp till de krav som kringresande föreställningar, orkestrar
och andra kulturupplevelser har. För att kunna erbjuda ett attraktivt kulturutbud bör
kommunen därför se över möjligheterna att skapa, till exempel, en blackbox där majoriteten
av årets arrangemang lätt hade kunnat rymmas, samt som skulle kunna vara uthyrbar för
föreningar eller externa samarbetspartners.

9. Vård och omsorg
Befolkningsprognosen kopplat till verksamheten
Äldreomsorg:
Prognosen baseras på att behoven av insatser i respektive åldersintervall är konstant under
perioden. Det betyder exempelvis att en 85–89-åring i genomsnitt har lika stort behov av
hemtjänst 2019 som 2029. Justeringar har gjorts för ev. förändringar i arbetssätt och ändrade
konsumtionsmönster. Det har lagts in en parameter om att medellivslängden ökar, antal fler
bor hemma med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser samt att det förebyggande
arbetssättet skjuter fram behovet av insatser.
Behovet av särskilt boende påverkas av befolkningsutvecklingen med cirka 30 fler platser
fram till år 2029. Denna uppräkning är baserad på studien som genomfördes av Ensolution
från 2017 där samma nyckeltal använts för framräkning baserat på den nya
befolkningsprognosen 2019–2029. Detta behov bör dock kunna hanteras inom ramen för
existerande platser och att fler personer bor kvar hemma med insatser från hemtjänsten.
Likaså finns det visst utrymme till högre beläggningsgrad. Slutsatsen är att Bjuvs kommun
baserat på vad som är känt i dagsläget inte kommer behöva bygga några nya särskilt
boende platser inom perioden. Detta bygger på att det faktiskt sker en utbyggnad av t.ex.
seniorbostäder och trygghetsboenden som möjliggör kvarboende med ev. hjälp och stöd av
hemtjänst. Sker inte detta påverkas behovet av särskilt boende.
Utifrån detta kan följande slutsatser göras:
Bjuvs kommun har under de kommande åren inget behov av nya platser i särskilt boende för
äldre. Vi har snarare i jämförelse med andra kommuner en hög andel lägenheter i
förhållande till befolkningen.
Utifrån detta och utifrån att vi har en lägre beläggning än kapaciteten på korttidsenheten
pågår en utredning om att ställa om ett antal lägenheter på särskilt boende till korttidsplatser.
Då kontraktet på Almliden löper på till 2032 förutsätter en effektivisering att lokalerna kan
användas för andra ändamål.
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LSS och Socialpsykiatri
Prognosen bygger på tidigare års konsumtionsmönster, förväntad befolkningsutveckling och
antaganden kring hur bland annat målsättningar, politiska ambitioner och satsningar, teknisk
och medicinsk utveckling samt insatser från andra förvaltningar och landsting, påverkar
framtida konsumtionsmönster.
Förväntad utveckling av antalet personer med utvecklingsstörning, barn och vuxna med
högfungerande autism samt med lättare psykisk funktionsnedsättning. Enligt studien
genomförd av Ensolution från 2017 kommer målgruppen att öka från 135 personer (2017) till
190 personer (2027). I samma utredning visar på behovet av insatser från 237 (2017) till 318
(2027).
Troligen kommer antalet personer med behov av socialpsykiatrisk vård att öka ytterligare
framöver, vilket ställer krav på omfattande och olika typer av stöd från kommunens sida. I
kommuner där bostadsbristen är stor får alla kommuninnevånare, så även personer med
olika funktionsnedsättningar, allt svårare att få en egen bostad. Detta kan leda till att
ansökningar om bostad med särskild service ökar.

Nuläge
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre är en insats som den enskilde kan ansöka om och efter utredning
kan beviljas av biståndshandläggare. De allra flesta som bor i särskilt boende behöver
omfattande hjälp flera gånger under dygnet. De flesta av de äldre har flera samtida
sjukdomar och många har också kognitiva sjukdomar och besvär och behöver därför särskilt
anpassad vård och omsorg. Många av de som bor i särskilt boende har en demenssjukdom
och det finns därför särskilda enheter anpassade för personer med demenssjukdom.
I olika omfattning finns också trädgårdar och uteplatser som alla boende kan nyttja då tillfälle
bjuds. Lägenheterna består av ett eller två rum med trinett, dusch, toalett, en höj- och
sänkbar säng samt trygghetslarm. Den boende möblerar själv sin lägenhet.
Ekhaga, Billesholm
Ekhaga startade sin verksamhet 1971 och har därefter genomgått totalrenovering i två
etapper år 2005 och 2007. Här finns 37 lägenheter fördelat på fyra demensenheter där
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personalen har specifik kompetens att stödja personer med demenssjukdom. Måltiderna på
Ekhaga serveras på respektive enhet, maten tillagas och transporteras från Solhemmet då
Ekhaga inte har något tillagningskök.
Solhemmet, Ekeby
På Solhemmet finns det 45 lägenheter, uppdelade på en- och tvårumslägenheter med
antingen balkong eller uteplats. Solhemmet är uppdelat på fyra enheter varav två enheter är
avsedda för personer med demenssjukdom där personalen har specifik kompetens att stödja
personer med demenssjukdom. Måltiderna serveras antingen vid respektive enhet eller i den
gemensamma restaurangen som ligger i bottenplan där också maten till enheterna tillagas.
Varagården, Bjuv
På Varagården finns 52 enrumslägenheter som är uppdelat på fyra enheter varav en är
demensenhet. Måltiderna serveras antingen vid respektive enhet eller i den gemensamma
restaurangen Vallmon som ligger i bottenplan där också maten till enheterna tillagas.
Särskilt boende under kortare tid, Korttidsboende
Korttidsboende är en tillfällig insats som är en typ av särskilt boende. Den enskilde behåller
därför sin ordinarie bostad. Korttidsboende erbjuds för rehabilitering, eftervård, avlastning
som stöd till anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för vård i livets slutskede. På
korttidsboende ges också möjlighet till växelvård vilket innebär att den enskilde vistas
omväxlande i den egna bostaden och korttidsboendet. Genom växelvård kan närstående ges
stöd och avlösning för att de ska orka med att hjälpa, stödja och vårda närstående i hemmet.
Almliden, Bjuv
Har möjlighet till 16 platser, då inkluderas platser i dubbelrum vilket inte är önskvärt, i
genomsnitt används ca 9 platser. Kontraktet för lokalerna som hyrs av Stenvalvet löper på till
2032. Utredning pågår om att eventuellt avveckla korttiden på Almliden för att istället bedriva
korttid och växelvård på särskilt boende (ej beslutat utan utreds på förvaltningen). Om denna
förändring genomförs finns också behov av att lösa frågan om kontor åt administrativ
personal som har kontor i anslutning till korttiden.
Hemtjänst
Hemtjänsten ger stöd, vård och omsorg åt personer i ordinärt boende, dygnet runt alla
veckans dagar. Medarbetarna tar sig runt med hjälp av både bil och cyklar vilket ställer krav
på säkra parkeringar och cykelförråd.
Hemtjänst Bjuv
Sitter i lokaler på bottenvåningen av Varagården. Lokalerna är funktionella med ett bra
geografiskt läge. Behov finns av ordentligt cykelförråd som också ger möjlighet att ladda
batterier till elcyklar.
Hemtjänst Billeby (Billesholm, Ekeby)
Sitter i lokaler i anslutning till Ekhaga. Lokalerna är funktionella med ett bra geografiskt läge.
Bostad med särskild service för vuxna, LSS
Insatsen bostad med särskild service enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller som
en servicebostad. De skiljer sig i viss mån åt i fråga om hur många som bor i bostaden och
hur den är utformad. Oavsett form är bostaden anpassad för personer med fysiska och/eller
psykiska funktionsnedsättningar till exempel utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller
rörelsehinder. Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan
institutionsprägel, för permanent bruk. Boendet erbjuder personal som ger stöd och service
dygnet runt.
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En gruppbostad eller servicebostad riktar sig till personer med kontinuerligt tillsyns- och
omvårdnadsbehov med närvaro av personal. Ett litet antal lägenheter grupperade kring
gemensamma utrymmen som samlande punkt för de boende, nära lägenheterna och lätta att
nå. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är
för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar
relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande
funktionsnedsättningar tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är
bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionedsättning än för
den som inte har funktionsnedsättning.
Höstgatan, gruppbostad i Bjuv
5 lägenheter
Funktionella lokaler
Västergatan A och B, gruppbostäder i Billesholm
10 lägenheter
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Två nya gruppbostäder är under projektering (Billesholms gård och Bjuv 4:4).
Servicebostad i Billesholm
1 gemensamhetslokal, 12 lägenheter
Lägenheterna ligger i olika fastigheter kring en gemensamhetslokal i området vid
Västergatan.
Antal lägenheter anpassas efter behov. Kräver därför ett utomordentligt bra samarbete med
Bjuvsbostäder via tekniska förvaltningen.
Daglig verksamhet, LSS
Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig
verksamhet. Insatsen omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada, det vill säga personer som
ingår i grupp ett och två i den personkrets som beskrivs i LSS.
Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Verksamheten ska erbjuda den
enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett
övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare
eller längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad. Verksamheten kan innehålla både aktiviteter
med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är
inte en anställningsform och syftet med verksamheten är inte att producera varor eller
tjänster. Verksamheten kan vara i både gruppform och genom individuella placeringar, till
exempel på företag. I Bjuv har för närvarande ett 50-tal personer insats om daglig
verksamhet.
Kyrkskolan, Bjuv
Utdömda lokaler. Renoveras under år 2020. Under tiden hyr vi tillfälliga lokaler för
verksamheten av Stenvalvet på Almliden, Almgatan 4. Planerad återflyttning senast
december 2020.
Västergård, Västergatan Billesholm
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Verksamheten flyttar till Kyrkskolan när pågående renovering är klar, senast 201231.
Café Almliden
Verksamheten flyttar till Kyrkskolan när pågående renovering är klar, senast 201231.
Varagården, Bjuv (källarplan)
Funktionella lokaler
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”Mini DC”, Västergatan Billesholm
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Verksamheten är i behov av andra lokaler, vilka måste stå klara senast 211201. Ingår i
projekt LSS 3.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, LSS
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidshem till alla skolbarn till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år. Men barn och unga med funktionsnedsättning kan
behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller
gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte
klarar sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge
eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.
Solstrålen, Västergatan Billesholm
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Verksamheten är i behov av andra lokaler, vilka måste stå klara senast 211201. Ingår i
projekt LSS 3
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör
personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga
avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till
avlösarservice.
Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse
kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt, till exempel som
lägervistelse eller kortkurser.
Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid
akuta behov.
Solstrålen, Västergatan Billesholm
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Verksamheten är i behov av andra lokaler, vilka måste stå klara senast 211201. Ingår i
projekt LSS 3.
”Mini DC”, Västergatan Billesholm
Utdömda lokaler. Nuvarande lokaler är uppsagda till 211231.
Verksamheten är i behov av andra lokaler, vilka måste stå klara senast 211201. Ingår i
projekt LSS 3.
Dagverksamhet, inriktning socialpsykiatri
Insatsen riktar sig till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning (d v s konsekvensen
av psykisk sjukdom) där det finns speciella krav på kompetens, bemötande och pedagogik.
Syftet med dagverksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning tillsammans med
andra i liknande situation. Dagverksamhet är ett rehabiliteringsinriktat, pedagogiskt och
psykosocialt vardagsstöd som utgår från ett återhämtningsinriktat arbetssätt, med syfte att
den enskilde återfår och/eller upprätthåller förmågor och strukturer som möjliggör ett
självständigt liv. Insatsen ska genomföras med ett professionellt bemötande där individens
självbestämmande och integritet står i fokus.
Nuvarande lokal för verksamheten finns på Solgatan 7, vån 1, i Bjuv (även kallat ”24:an”)
vilka är uppsagda till 201231, då de inte lever upp till de krav som finns enligt gällande
lagstiftningar. Verksamheten flyttar till nya lokaler vid torget i centrala Bjuv 201201.
Boendestöd, inriktning socialpsykiatri
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Insatsen riktar sig till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning (d v s konsekvensen
av psykisk sjukdom) där det finns speciella krav på kompetens, bemötande och pedagogik.
Man har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden som begränsar
möjligheterna till ett självständigt liv. Dessa begränsningar ska ha funnits eller kan antas
komma att finnas kvar under en längre tid, men behöver inte vara bestående för all framtid.
Nuvarande lokal för personalen som arbetar som boendestödjare finns på Solgatan 7, vån 1,
i Bjuv (även kallat ”24:an”), vilka är uppsagda till 201231.
Verksamheten flyttar till nya lokaler vid torget i centrala Bjuv 201201.
Särskilt boende, inriktning socialpsykiatri
Insatsen riktar sig till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning (d v s konsekvensen
av psykisk sjukdom) där det finns speciella krav på kompetens, bemötande och pedagogik.
Det finns tillgång till gemensam service gällande måltider, personlig service och omvårdnad.
Ett särskilt boende är en boendeform där personer som behöver tillgång till personal dygnet
runt, som inte klarar ett eget självständigt boende, bor.
Boendet omfattar 6 satellitlägenheter, vilka finns i bostadsområdet omkring Solgatan i Bjuv.
Gemensamhetslokalen för verksamheten, samt lokaler för personal som arbetar inom
verksamheten finns på Solgatan 7, vån 1, i Bjuv (även kallat ”24:an”)
Lokalerna är uppsagda till 201231 då de inte lever upp till de krav som finns enlig gällande
lagstiftningar. Verksamheten flyttar till nya lokaler 201201 vid torget i centrala Bjuv.
Förväntad ökning av målgruppen med psykisk funktionsnedsättning, enligt den prognos
Ensolution genomfört. Troligen kommer antalet personer från rättspsykiatrisk vård att öka
ytterligare framöver, vilket ställer krav på omfattande och olika typer av stöd från kommunens
sida.
För att kunna leva upp till de krav som ställs utifrån de omfattande behov som de personer
har som bor inom verksamheten, behöver Bjuvs kommun återskapa ett mer traditionellt
boende med inriktning för målgruppen. Detta har tidigare funnits men avvecklades vid
årsskiftet 2016/2017 p g a krav på effektiviseringar (Ekoxen). Detta kan i sådana fall ersätta
de så kallade satellitlägenheterna.
Administration verksamhetsområde LSS/socialpsykiatri
Nuvarande lokal Solgatan 7, vån 2, vilken är uppsagd till 201231. Verksamhetsområdets
samtliga enhetschefer och samordnare samlokaliseras på vån 2 i Kyrkskolan efter pågående
renovering, inflyttning senast 201201.
Ledning och myndigheten
Administrationen för vård och omsorg sitter tillsammans med myndigheten (bistånds – och
LSS-handläggare) i lokaler på Almliden. Dessa lokaler är renoverade och funktionsdugliga
men har inget utrymme för utökning och vid en översyn av administrativa lokaler bör detta
tas med i planeringen. Lokalerna förhyrs externt av Stenvalvet.
Rehabenheten
Rehabenheten sitter gemensamt i lokaler på Almliden. Kontoren är till viss del uppfräschade
och funktionella men trånga och utan plats för utökning. Förrådet för hjälpmedel är i källaren
på Almliden vilket inte är optimalt och bör beaktas i framtida planering. Lokalerna förhyrs
externt av Stenvalvet.
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10. Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen har idag merparten av sina kontors- samt förråds- och
verkstadslokaler på Verkstadsgatan 1 i Bjuv. Förutom lokaler i Bjuv finns även förrådslokaler
i Billesholm och Ekeby. I Ekeby förhyrs förrådslokaler för gata/park-avdelningens samt
fastighetsavdelningens behov via externa/privata fastighetsägare sedan 2020.
Tekniska förvaltningen har i totalen inte behov av mer ytor, dock föreligger behov av mer
anpassade ytor för administrativa funktioner, bland annat gällande kontorsarbetsplatser samt
möteslokaler. Tekniska förvaltningen är en växande organisation inte minst sedan nämnd
inrättades under 2019 men även i samband med planerade organisatoriska förändringar de
närmaste åren, så som kostenhetens tillhörighet under tekniska förvaltningen och framtida
samarbeten med kommunala fastighetsbolaget Bjuvsbostäder AB.
Idag finns 18 kontorsarbetsplatser samt ett större bokningsbart mötesrum. I samband med
platsbristen har flera anställda börjat dela kontorsytor. Arbetsmiljön är inte optimal där
ventilationen inte är anpassad utifrån nuvarande förhållanden. Bristen på fler bokningsbara
mötesrum är en stor utmaning inte mist i samband med interna möten men även i samband
med externa besök. Utöver bristen på mötesrum och kontorsytor saknas omklädningsrum för
damer samt tillräckliga ytor för fika/lunch.
I samband med framtida organisatoriska förändringar gällande flytt av kostenheten till
tekniska förvaltningen samt utifrån rådande bristande lokalförhållanden på Verkstadsgatan
föreligger ett behov av att anpassa lokalerna för att möta framtida utmaningar och
sammarbetsvinster.

11. Administrativa lokaler, kommunens framtida kontorsarbetsplats
Bjuvs kommuns koncentration av administrativa lokaler finns i kommunhuset, på Almliden
samt på Verkstadsgatan. De administrativa funktionerna på kommunhuset motsvarar ca 65
arbetsplatser, Almliden 48 administrativa arbetsplatser och Verkstadsgatan har 18
administrativa arbetsplatser. Kommunhuset och tekniska förvaltningens lokaler ägs av
kommunen. Almlidens lokaler hyrs idag via Stenvalvet med ett hyreskontrakt till 2032. På
samtliga kontor har antalet administrativa funktioner ökat senaste åren samtidigt som brister
blivit mer påtagliga inte minst gällande möteslokaler, ytor för lunch och sammanträden samt
tekniska brister så som ventilation och kyla.
Kontinuerliga ombyggnader genom åren och verksamhetsspecifika anpassningar i
kommunhuset i Bjuv har bidragit till att bygga in problem i dagens lokaler som kommer bli allt
svårare att bemöta i samband med organisationsförändringar och växande organisation.
Därav behövs en samsyn kring hur lokaler i kommunhuset ska vara utformade för att klara av
en förändrad organisation med minimala lokalanpassningar. Dessutom används ytorna inte
optimalt, med mycket korridorsytor till spill. I snitt går det år ca 24 kvm per kontorsarbetsplats
i kommunhuset. Moderna kontor håller idag ca 15 - 20 kvm per kontor arbetsplats.
Konsekvenserna av utspridda administrativa funktioner i Bjuv bidrar till att hindra naturliga
samarbeten, samordningsvinster och utveckling som annars hade kunnat utvecklats om
samtliga administrativa funktioner hade varit under samma tak. Utöver kommunala
administrativa lokaler har även det kommunala bolaget Bjuvsbostäder AB egna lokaler på
Mejerigatan i Bjuv. Gemensamma lokaler för kommunkoncernen hade bidragit till ökat
samarbete och samordningsvinster för Bjuvs kommun.
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Nuvarande lokaler stödjer inte framtidens förändrade arbetsformer och arbetssätt. Det
innebär att planlösningarna för framtidens kontorslokaler måste vara så flexibla att de är till
gagn för utvecklingen av olika funktioner inklusive styr- och ledningsarbetet. Kontorens
utformning måste i större utsträckning vara en plats för projekt samt processer i stället för att
vara en plats för att ständigt återkommande uppgifter. Till detta kommer också den digitala
utvecklingen som i stor utsträckning har påverkat och kommer att påverka hur arbete
organiseras och utförs i framtiden. Covid-19 pandemin under 2020 har bidragit till större
acceptans av digitala arbetssätt samt distansarbete än tidigare i kommunens verksamheter.
Den digitala utvecklingen och acceptansen av distansarbete är viktig att ha med sig i
framtiden då det bidrar till mer flexibla och aktivitetsbaserade kontor som i sin tur ställer lägre
krav på antalet kvadratmeterytor och därmed även lägre drift och investering i kontorslokaler.
Kommunhuset, Almliden samt kontor på tekniska förvaltningen svarar idag inte mot de krav
man vill ställa på framtidens administrativa lokaler. Brister och slutsatser kan sammanfattas
enligt följande.
•
•
•
•
•
•

Bristfällig ventilation, värme och kyla
Bristfällig ljudisolering
Begränsat antal mötesrum
Bristfällig huvudentré
Stödjer inte effektiv organisation
Bristande säkerhetsaspekter

En förändring av administrationslokalerna från dagens korridor- och cellkontorsstruktur mot
öppnare miljöer kan ge förutsättningar för:
•
•
•
•

Utveckling av arbetsprocesser
Mer projektinriktat arbete
Ökad standardisering och systematisering
Ökad öppenhet och delaktighet

För att skapa goda förutsättningar för ovanstående bör lokalerna utformas utifrån de
funktioner, verksamheter samt aktiviteter som äger rum i lokalerna. Idén är att
kontorslokalerna planeras utifrån mindre landskap samt de aktiviteter medarbetarna utför
under dagen, snarare än principen att varje medarbetare ska ha ett eget skrivbord. Ett kontor
utformat på detta vis bidrar till ökat nyttjande av ytor samt potentiellt fler som samsas om
ytorna. Genom att minska personliga arbetsplatser, behöves kompensation i form av en
uppsättning av miljöer som stödjer de arbetsuppgifter som utförs i lokalerna. Olika miljöer tar
hänsyn till om arbetet som utförs exempelvis kräver hög koncentrationsnivå och en ostörd
miljö, eller om en mindre grupp behöver arbeta tillsammans och så vidare.
Behov av ändamålsenliga administrativa lokaler i Bjuv har ökat och kommer att öka i
framtiden. Därav är det viktigt för Bjuvs kommun att analysera och utreda samtliga
administrativa lokaler i kommunen för att ha en klar bild och inriktning för att möta framtida
förändringar. Anpassning och utbyggnad på samtliga kontor är ekonomiskt inte hållbart,
dessutom främjar det inte samarbete, samordningsvinster och utveckling. Bjuvs kommun är
en liten kommun därav är det fullt möjligt samordna kommunens administrativa funktioner
under samma tak. I samband med att Almliden är förhyrd till 2032 föreligger inga akuta eller
stora behov av utbyggnad av kontorsytor i Bjuvs kommun. Dock bör tiden fram till 2032
användas för utredning, projektering av Bjuvs framtida kontor och administrativa lokaler.
Ett kommunhus i centrala Bjuv med goda kommunikationer kollektivt via tåg och buss främjar
hållbarhetsaspekt och miljötänk. Samlade administrativa lokaler innebär inte enbart en
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arbetsplats för kommunkoncernens anställda, det bidrar även till att höja servicen till
kommuninvånarna. Alla funktioner bidrar till ökad service under samma tak samt ett
mervärde till kommuninvånaren.
Bilden nedan visar hur vissa offentliga myndigheter har samverkat för gemensam
lokalisering.

Detaljplan samt tomten på den plats kommunhuset befinner sig idag medger en
expansionsmöjlighet. Behov av nya ytor för att möta morgondagens lokalbehov kan enbart
fastställas i samband med utredning av kommunens administrativa funktioner samt hur den
framtida arbetsplatsen ska vara utformad. Plantolkning och bedömning av återstående
byggrätt är en bygglovsbedömning. Att beakta i samband med placering och rådande plan är
till exempel en byggnadshöjd på 9–11 meter, hänsyn till ledningar, masshantering mm
behöver också beaktas. Nedan är en bild på gammal skiss på utbyggnadsmöjlighet.

12. Prioritet med investerings och- åtgärdsförslag för att tillgodose
Bjuvs kommuns lokalbehov

12.1 Barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov och prioritering
Ett av de stora förslagen som ligger för beslut i lokalförsörjningsprogrammet gäller frågan om
att säkra ökat behov av nya ytor för skolverksamhet, framförallt Bjuv samt Billesholms tätort.
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Under våren 2020 genomförde fastighetsavdelningen en utredning på uppdrag av barn och
utbildning att utreda Varagårdsskolans lokalbehov. Kontentan i utredningen är att stor
potential och utbyggnadsmöjlighet finns på Varagårdsskolans område. Förslaget bygger på
att skolans lokaler i så hög grad som möjligt optimeras för skoländamål, säkerställandet av
undervisningssalar för bland annat slöjd, naturvetenskap samt behov av ny idrottshall.
Förutom behovet av undervisningslokaler har även kultur och fritids lokalbehov beatakts med
förslag på kulturskola, fritidsgård mm. En ny idrottshall anpassad för utövning av all sport och
idrott utan begränsningar hade varit ett stort lyft för föreningslivet i Bjuvs kommun samt
bidragande faktor till friskare kommuninvånare.
Potentiell utbyggnad och optimering av
lokalerna på Varagårdsskolans område skulle
i praktiken innebära lärosalar för ca 300
elever. Diskussionen gällande
högstadieskolornas vara eller icke vara i
respektive tätort i Bjuvs kommun har pågått
under flera år. Möjligheten med detta förslag
innebär att en högstadieskola på
Varagårdsskolans område för Bjuv och
Billesholm skulle kunna tillgodose det
växande behovet av skollokaler i båda
tätorterna. Att samlokalisera högstadiet för
Bjuv och Billesholm på detta område skulle
frigöra de lokaler som Jens Billeskolan i
Billesholm är i stort behov av. I dagsläget hyr skolan moduler som komplement. Att
samlokalisera högstadiet i Bjuv skulle i praktiken innebära avveckling av modulerna på Jens
Billeskolan. Förslaget beaktar även det stora underhållsbehovet som finns på
Varagårdsskolans område som föreligger oavsett. Ekonomisk och kvalitetsaspekter för
kommunens verksamheter behöver utredas i samband med dessa ombyggnadplaner. Detta
gäller inte minst lokalkostnader i samband med avveckling av gamla lokaler och
nyproduktion men även verksamhetskostnader för kostenheten, skol- och
förskoleverksamheten i Bjuvs kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett pågående arbete med
kapacitetsöverskott/underskott på skolor och förskolor i Bjuvs kommun. Idag föreligger
betydande avvikelser på vissa förskolenheter och skolor i kommunen när det gäller
kapacitetsöverkott i lokaler. Detta arbete är väldigt viktigt då den bästa besparingen
kommunen kan göra är den kvadratmeter kommunen slipper bygga.
I samband med det bedömda behovet erläggs en formell beställning via
lokalförsörjningsprogrammet till kommunens planeringsavdelning samt
byggnadsförvaltningen att säkerställa mark, genomföra en lokaliseringsutredning för en ny
förskola i Billesholm samt en ny förskola i Bjuv utöver en planerad förskola på Selleberga.
Utöver dessa detaljplaner behöver även planen för Ekeby skola ses över då nuvarande
detaljplan har begränsningar inte minst gällande byggrätt. Idag finns en beslutad budget för
ombyggnad av Ekeby skola, och fastighetsavdelningen arbetar med en utredning med
åtgärdsplan som färdigställs fram till årsskiftet 2020. Det är dock av högsta betydelse att
planändring påbörjas för Ekeby skola.
Det långsiktiga målet med framtagande av nya detaljplaner är att avveckla alla mindre
förskoleenheter i Bjuv och Billesholm, bland annat Solrosen, Vallmon, Vitsippan, Prästkragen
i Bjuv samt Solvallen i Billesholm. I samband med färdigställandet av Lärkgatans förskola i
Ekeby kommer mindre förskolenheter att avvecklas. Lokalernas kontrakt kommer antigen
sägas upp eller få annan funktion.
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Detta innebär i princip beredning av ett antal nya detaljplaner, verksamhetslokaler med
angivna tidplaner sammanställning under rubrik 12.6 Sammanställning och bedömda
åtgärder i lokalförsörjningsprogram. Kan lokalbehovet delvis lösas via gällande detaljplaner
med byggrätt ska detta beaktas i kommunens lokalförsörjningsgrupp.

12.2 Kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehov och prioritering
Kultur- och fritid ser behovet av ett nytt bibliotek i Bjuvs tätort. Nuvarande Folkets hus i Bjuv
har under åren bedömts som utdömd lokal av både fastighetsavdelningen samt externa
konsulter. Arbetet med säkerställandet av tillfällig ersättningslokal samt långsiktig lösning
pågår.
Behovet av en ny idrottshall anpassade efter föreningarnas behov har tidigare nämnts i
lokalförsörjningsprogrammet. Antal bokade timmar för kommunens befintliga idrottshallar har
haft en nedåtgående trend, en faktor kan delvis vara skicket på befintliga idrottshallarna samt
hallarnas begränsning i storlek. Framförallt har att det blivit allt svårare bedriva
föreningsverksamhet inte bara i Bjuv utan i många kommuner i landet, därmed anser
föreningarna att en ny idrottshall i Bjuv hade varit ett stort lyft.
Kultur och fritid anser att en upprustning och modernisering av sim- och badanläggningar
föreligger i kommunen. Denna fråga är inte en liten fråga för Bjuvs kommun att knäcka då
det kan vara en av de största investeringarna kommunen kan behöva göra. Kommunens
sim- och badanläggningar är en av de dyraste anläggningarna kommunen har i årlig drift. En
separat utredning behöver göras som utöver förslag på underhåll och åtgärder även utreder
om det finns förutsättningar i Bjuvs kommun för att kunna driva sim- och badanläggningar på
ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. I nuläget är antalet besökare lågt i förhållande till
kostnaderna. En sådan utredning ska innehålla en gedigen omvärldsanalys som tar hänsyn
till vad som finns tillgängligt i närområdet samt vilken betydelse det har att det finns sim- och
badmöjligheter i kommunen. Tydliga konsekvensanalyser bör utföras, framförallt kopplat till
barns simkunnighet och allmänhetens tillgång till friskvård.
Det föreligger behov av fritidsgård i centrala Billesholm, idag finns en fritidsverksamhet på
Jens Billeskolan, Skolhänget, som inte är optimal. Förslagsvis kan placering av en central
fritidsgård i Billesholm lokaliseras på Skeneholmsområdet. Fastighetsavdelningen ser positivt
och välkomnar ett sådant förslag då mer rörelse i området hade kunnat minimera omfattande
skadegörelse kommunen haft i området.
Förslag på fritidsgård samt kulturskola i Bjuvs tätort finns i separat utredning gällande
förslaget om Varagårdsskolans behov. I förslaget lyfts att framförallt nuvarande aula samt
kringliggande ytor utgör den nya fritidsgården samt kulturskola. Befintliga lokaler för
fritidsgård samt kulturskola anpassas för skolans ändamål.

12.3 Vård och omsorgs lokalbehov och prioritering
Vård och omsorgs främsta lokalbehov avser LSS-verksamheten i kommunen, detta delvis då
nuvarande lokaler är uppsagda på Västergatan i Billesholm fram till 2021, lokalerna är inte
ändamålsenliga för verksamhetens behov. Förekommen risk finns att nuvarande
hyreskontrakt på Västergatan eventuellt kan behöva förlängas då pågående projekt för LSSverksamhet inte följer ursprunglig tidplan.
Boende inom socialpsykiatrin är en målgrupp som växer och inom en femårsperiod kommer
vi att behöva ytterligare boendeplatser för att undvika dyrare externa lösningar.
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Rehabenheten sitter trångt idag på Almliden och en annan lösning hade varit önskvärd.
Samtidigt har Korttidsenheten på Almliden större lokaler än vad verksamheten kräver.
Dessutom ingår det i en pågående utredning att istället nyttja lägenheter på våra särskilda
boende till korttidsplatser.

12.4 Tekniska förvaltningens lokalbehov och prioritering
Tekniska förvaltningen har behov av mer kontorslokaler och sammanträdesrum, detta i
samband med organisatoriska förändringar och framtida tillkommande verksamheter så som
kostenheten som idag har vård- och omsorgsförvaltningen som organisatorisk tillhörighet.
Utöver lokalanpassning på Verkstadsgatan för tekniska förvaltningen föreligger ett behov av
att arbeta med standarder. Fastighetsavdelningen kommer under 2021 ta fram koncept för
förskole- samt skollokaler för att säkra effektiv projektering och standardisering i samband
med lokalanskaffning. Detta då det under kommande år kommer vara stort fokus på
förskolelokaler samt skollokaler i Bjuvs kommun. Koncept ska säkerställas med hjälp av till
exempel nyckeltal så som kvm per elev/barn, antal grupprum eller specialsalar, materialval,
standardmöblering mm. Detta i syfte att undvika dyra och ineffektiva lösningar. Konceptet
ska kunna vara tillämpligt i viss mån i samband med ombyggnader av befintliga lokaler.

12.5 Administrativa lokaler - kommunens framtida kontorsarbetsplats
Bjuvs kommun behöver säkerställa framtidens kontorsarbetsplats. Detta i samband med att
kommunen växer, nya lagkrav samt nya kompetensbehov uppstår över tid. I linje med att
vara en attraktiv arbetsgivare ställs även allt högre krav på fysiska miljö och arbetssätt som
främjar kompetensöverföring och samarbete. I dagsläget är kommunens administrativa
funktioner utspridd på olika håll i Bjuvs tätort och i många anseende är lokalerna bristfälliga.
Under åren har olika mindre ingrepp och ombyggnader skett i kommunens kontorslokaler, i
många fall i samband med organisatoriska förändringar eller särskilda önskemål. Alla mindre
anpassningar och ombyggnader kan i slutändan resultera i mer skada än nytta då
helhetsgrepp för hur lokalerna ska användas går förlorat genom att man bygger in sig i hörn.
I samband med detta behöver Bjuvs kommun utreda utformningen av framtida
kontorsarbetsplatsen samt utbyggnadsmöjligheter och anpassning av lokaler som kan blir
bestående och täcka behov i överskådlig tid. Utredningen ska främst fokusera på Bjuvs
kommunhus.

12.6 Sammanställning och bedömda åtgärder i
lokalförsörjningsprogrammet
Bjuvs kommuns prioritering gällande lokalbehov bedöms enligt sammanställningen nedan.
För att tillgodoses kommunens verksamhetsbehov samt växande invånarantal kommande
åren fram till 2025 men även på längre sikt 2029 föreligger behovet att säkra tillgången på
mark men framförallt planlagd mark för verksamhetsändamål. I sammanställningen nedan
bedöms en grov uppskattning på investeringsbehovet för perioden fram till 2025 uppgå till ca
402 miljoner kronor. Noggrannare kalkylering för respektive projekt föreligger och bör
därmed inte ses som äskade investeringsmedel.
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Lokalförsörjningsplan åtgärdsförslag 2021-2025
omfattning/behov
ca 250-300 elever
ca 120-140 barn
ca 120-140 barn

Detaljplan,
Lokal
Ombyggnad av
År
Bedömd
utredning mm Avveckling befintlig byggnad Nybyggnad Förhyrning 2021 2022 2023 2024 2025 investering
X
X
X
X
130 Mkr
X
X
X
X
X
45 Mkr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Barn- och utbildning
Varagårdskolan, ombyggnad enl separat utredning
Ny förskola i Bjuv utöver Selleberga
Ny förskola på Selleberga i Bjuv
Vallmons förskola
Solrosens förskola
Vitsippans förskola
Skaparglädjens förskola
Prästkragens förskola

Tätort
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv

Ny förskola i Billesholm
Solvallens förskola
Moduler Jens Billeskolan

Billesholm
Billesholm
Billesholm

Ny detaljplan för Ekeby skola samt ombyggnad
Ny förskola i Ekeby
Jordens förskola
Trolldungens förskola
Moduler Ekeby skolan

Ekeby
Ekeby
Ekeby
Ekeby
Ekeby

Vård & Omsorg
LSS proj 2
LSS proj 3
LSS verksamhet
LSS proj 1

Tätort
omfattning/behov
Bjuv
6 LSS platser
Bjuv
Korttid, Mini-dc
Billesholm
Billesholm
5 LSS plater

Detaljplan,
Lokal
Ombyggnad av
År
Bedömd
utredning mm Avveckling befintlig byggnad Nybyggnad Förhyrning 2021 2022 2023 2024 2025 investering
X
X
X
18 Mkr
X
X
X
X
X
X

Kommentarer
Antagen detaljplan samt färdigställande av 6 LSS lgh
Förhyrning via extern aktör, förlängt kontrakt för befintliga lokaler
Avvekling av LSS samt korttids verksamhet på Västergatan i Billesholm
Förhyrning via extern aktör

Kultur- och fritid
Ny fritidsgård i Billesholm
Varagårdskolan, ombyggnad enl separat utredning
Tillfälliga lokaler, Bibliotek
Nytt Bibilotek
Utredning sim- och badanläggningar

Tätort
omfattning/behov
Billesholm
Bjuv
Bjuv
Bjuv
Bjuv

Detaljplan,
Lokal
Ombyggnad av
År
Bedömd
utredning mm Avveckling befintlig byggnad Nybyggnad Förhyrning 2021 2022 2023 2024 2025 investering
X
X
5 Mkr
X
X
X
50 Mkr
X
X
X
X
X
X
X
1 Mkr

Kommentarer
Upprättandet av ny fritidsgård i Billesholm, förslagsvis på skeneholm
Ny idrottshall samt kulturskola, fritidslokal på Varagårdskolans område,
Tillfälliga bibliotekslokaler i samband färdigställande av permanenta lokaler
Förhyrning via extern aktör
Utredning sim- och badanläggningar

Tekniska förvaltningen
Ombyggnad Verkstadsgatan

Tätort
Bjuv

Detaljplan,
Lokal
Ombyggnad av
År
Bedömd
omfattning/behov
utredning mm Avveckling befintlig byggnad Nybyggnad Förhyrning 2021 2022 2023 2024 2025 investering Kommentarer
ca 10 kontorsplatser
X
X
X
1,5 - 2 Mkr Organisationsförändring och samordningsvinst

Övriga lokaler/ Kommunstyrelsen
Administrativa lokaler i Bjuvs kommun

Tätort
Bjuv

Detaljplan,
Lokal
Ombyggnad av
År
Bedömd
omfattning/behov
utredning mm Avveckling befintlig byggnad Nybyggnad Förhyrning 2021 2022 2023 2024 2025 investering
140-150 arbetsplatser
X
X
0,8 Mkr

ca 120-140 barn

X

X

X

X
X

ca 140 barn

X
X

X

X
X

45 Mkr

Förslag på lokalisering samt eventuellt en ny detaljplan för en förskola i Billesholm
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola i Billesholm
Uppsägning av moduler i samband med ombyggnad av Varagårdsskolan

55 Mkr
50 Mkr

Ej, ändamålsenliga lokaler, planändring, ombyggnad samt ev nybyggnation (Lärkgatan)
Entreprenad av en ny förskola i Ekeby (Lärkgatan)
Uppsägning av lokaler för Jordens förskola i Ekeby
I samband med flyttrokader/ ombyggnader på Ekeby skolan kan lokalen användas för skoländamål
Uppsägning av moduler i samband med ombyggnad av Ekebyskolan

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

Kommentarer
Ombyggnad av Varagårdsskolan, Jens Billeskolan högstadielever till Varagårdskolan
Förslag på lokalisering samt eventuellt en ny detaljplan för en förskola i Bjuv
Förhyrning via extern aktör
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola på Selleberga
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola på Selleberga
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola på Selleberga
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola i Bjuv
Avecklas som förskolelokaler i samband med färdigställd förskola i Bjuv

X
X

Kommentarer
Utreda administrativa lokaler i Bjuvs kommun och utformning av framtidens arbetsplats

12.7 Förslag på fastigheter till avyttring eller avveckling
Bjuvs kommun har flera fastigheter i sitt fastighetsbestånd som inte är ändamålsenliga utifrån
kommunens olika verksamhetsbehov, flera av dessa fastigheter förvaltas av
fastighetsavdelningen och är inte lämpade för kommunal verksamhet. Dessutom har Bjuvs
kommun flera tillfälliga lösningar samt rivningsobjekt. Uppställningen nedan är objekt i
kommunens fastighetsbestånd som av olika anledningar kommer utredas och beredas för
försäljning eller rivning. I samband med eventuella rivning och markåterställning behöver
särskilda medel äskas för ändamålet. För fastigheter som är aktuella för eventuell försäljning
ska kulturhistoriska värden beaktas utifrån Bjuvs kommuns bevarandeplan. I nedanstående
uppställning har även driftkostnader samt framtida underhållsbehov beaktats i samband med
bedömningen. Fastigheterna nedan motsvarar ca 9 % av kommunens ytor eller ca 7,7
miljoner kronor per år i drift. Detta är en betydande andel lokalytor kommunen driftar och
underhåller som inte är ändamålsenliga eller till större nytta för kommunens verksamheter.
Som jämförelse så motsvarar nedanstående ytor dubbelt så mycket som nya Lärcenter i kvm
till en högre årlig högre kostnad med ca 1,4 miljoner kronor. Kommunens främsta prioritet
ska vara att enbart tillhandahålla ändamålsenliga lokaler avsedda för kommunal verksamhet.
Sammanställning på kommunägda fastigheter som ska avvecklas, avyttras eller rivas
Objnr
141
707
315
504
350
503
502
349
348
343
320
540
405
403
501

Fastighet
Adress
By
Billesholm
Billesholmg Gård 9:325
Kungsvägen 142
Ljungsgård 6:1
Vattenverksvägen 11 Billesholm
Valleberga 4:83
Sorteraregatan 1
Medborgaren 1
Norra storgatan 3
Brogårda 8:4
Skinneholm 23:84 Kyrkbacken 5
Bjuvstårp 9:13
Rosentorpsvägen 13 Bjuvstorp 1:11
Bofinken 1
Sjukhusvägen 20
Bjuv 3:3
Idrottsvägen 4
Billesholms gård 1:132
Skolgatan 9
Skromberga 1:329
Allegatan 2 - 4b
Billesholms gård 9:324 Badhusvägen 1
Vitsippan 2
Släntgatan 8

Objektsnamn
Byggnadsår BTA/ kvm Årlig driftkostnad Drift/ kvm Förslag på åtgärd
Tidplan för åtgärd
Kungsgården
2050
125 000 kr
61 kr Försäljning
2022-2023
Ljungsgårds vattenverk
1960-1990
990
70 000 kr
71 kr Rivning/ försäljning
2021-2023
Ekeby
Utetennisbana
40
16 000 kr
400 kr Rivning
2021-2022
Ekeby
Valleberga Förskola
1015
134 000 kr
132 kr Rivning/ försäljning
2021-2023
Bjuv
Bjuvs Folkets Hus
1898
833
952 000 kr
1 143 kr Rivning/ försäljning
2021-2022
Bjuv
Brogårda Förskola
1980
847
82 000 kr
97 kr Rivning/ försäljning
2021
Billesholm Solvallen Fsk
1915
378
486 000 kr
1 286 kr Försäljning
2023-2025
Bjuv
Bjuvstorp : Rudolfska
265
107 000 kr
404 kr Rivning/ försäljning
2023-2025
Bjuv
Rosentorp
1909
541
445 000 kr
823 kr Försäljning
2021-2022
Bjuv
Bofinken inkl moduler
1886
672
1 405 000 kr
2 091 kr Försäljning
2022-2023
Bjuv
Sporthall - Bowling, Bjuv
1977
1291
810 000 kr
627 kr Försäljning
2021-2022
Billesholm Borstens Förskola
1930
310
305 000 kr
984 kr Försäljning
2022-2023
Ekeby
Moduler, Ekeby skolan
500
1 350 000 kr
2 700 kr Rivning, markåterställning
2022-2023
Billesholm Moduler, Jens Billeskolan
365
750 000 kr
2 055 kr Rivning, markåterställning
2022-2023
Bjuv
Vitsippans förskola
1970
543
657 000 kr
1 210 kr Försäljning
2024-2025
10640
7 694 000 kr

Kommentar
Bostad, ekonomibyggnader med stort underhållsbehov
Anläggning med stort underhållsbehov utan funktion för kommunen.
Rivning av anläggningen, för att öka trygghet i området behövs något nytt på platsen
Nedlagd verksamhet pga kolorfenol
Föreligger underhållsbehov, inte ändamålenliga lokaler
Nedlagd verksamhet pga kolorfenol
Föreligger underhållsbehov, inte ändamålenliga lokaler
Planändring
Ej ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet
Underhållsbehov, lokalerna är inte lämpliga för kommunal verksamhet
Ingen kommunal verksamhet, en kommersiell lokal
Uthyrd villa till Montessori förskolan i Billesholm, ingen kommunal verksamhet.
Uppsägning av kontrakt, avetablering och markåterställning
Uppsägning av kontrakt, avetablering och markåterställning
Försäljning av fastighet, ev planändring
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2021-06-09
Kommunstyrelsen

§ 90

Dnr 2021-00260

Utlån av allmänna handlingar från vård- och
omsorgsnämnden till Omsorg i Bjuv AB
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat den 2021-05-24 § 67 att föreslå
kommunfullmäktige att låna ut vissa allmänna handlingar i nämnden till
Omsorg i Bjuv AB.
Delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har flyttats över till det
kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Detta påverkar även arkivbildningen för nämnden eftersom allmänna
handlingar ska hanteras olika i en myndighet och i ett enskilt organ. En
myndighets arkiv kan inte införlivas i ett enskilt organ. Kommunarkivarie har
tagit fram ett PM gällande hanteringen av vård- och omsorgsnämndens
arkiv vid bolagiseringen och rekommenderar att vård- och
omsorgsnämnden under en begränsad tid lånar ut allmänna handlingar som
Omsorg i Bjuv AB behöver för att bedriva sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2021-05-24
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-05-24, § 67 (samt bilagor)
Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar samt bilaga
PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och omsorgsnämnden

Ärendet
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i
referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt
behöver vård- och omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar
garanteras såväl nu som i framtiden. Genom att vård- och
omsorgsnämnden lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan
såväl referenssyftet samt arkivvårdssyftet uppnås.
Arkivlagens (1990:782) 14 § föreskriver att en kommunal myndighet som
upphört och dess verksamhet inte förts över till en annan myndighet ska
överlämna sitt arkiv till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) såvida inte
kommunfullmäktige har beslutat annat. Eftersom Omsorg i Bjuv AB
fortfarande behöver tillgång till vissa delar av arkivet för att bedriva sin

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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verksamhet är det inte möjligt att överlämna vård- och omsorgsnämndens
arkiv till arkivmyndigheten.
Enligt § 15 i lagen om överlämnade av allmänna handlingar (2015:602) får
kommunfullmäktige besluta att allmänna handlingar som kommit in eller
upprättats hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ och
förvaras där under en viss tid utan att handlingarna upphör att vara
allmänna. För att kommunfullmäktige ska få besluta om utlån av allmänna
handlingar krävs att myndigheten ska läggas ner eller upphöra med viss
verksamhet, att den verksamhet som handlingarna hänför sig till i
fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet och att det enskilda
organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva
verksamheten. Ovanstående förutsättningarna uppfylls då verksamheterna
inom vård- och omsorgsnämnden vars handlingar berörs numera bedrivs i
Omsorg i Bjuv AB.
Bjuvs kommuns arkivreglemente ger även möjlighet för utlån av handlingar
om ett avtal/överenskommelse skrivs mellan parterna.
De allmänna handlingarna som ska lånas ut till Omsorg i Bjuv AB är
journaler som upprättats i samband med insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) för pågående klienter.
Journalerna ska avslutas hos vård- och omsorgsnämnden innan de utlånas
och nya journaler i Omsorg i Bjuv AB ska skapas för de aktiva klienterna.
Detta gäller både de fysiska pappersjournaler och de digitala journalerna i
verksamhetssystem. Journaler för klienter som inte längre är aktuella i
verksamheterna ska fortsätta hanteras av vård- och omsorgsnämnden och
ska inte lånas till Omsorg i Bjuv AB.
Omsorg i Bjuv AB blir ansvariga för vård- och omsorgsnämndens
handlingarna under tiden de förvaras hos bolaget men handlingarna ska
förvaras åtskilt från bolagets handlingar och ska inte införlivas i bolagets
arkiv.
Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning
som verksamheternas tillstånd blir godkända. Lånetiden på handlingarna är
fram till att dess gallringsfrist inträffar och handlingarna antingen gallras eller
levereras till kommunarkivet i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
rutiner

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
handlingarna överlämnas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra vara
allmänna.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkande
Ulrika Thulin (S) yrkar att ”överlämnas” byts ut mot ”utlånas”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att handlingarna utlånas till Omsorg i Bjuv AB
utan att upphöra vara allmänna.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-06-02, § 128

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att handlingarna
utlånas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra vara allmänna.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

3 (3)

Bilaga: Handlingar som är aktuella för utlån
Verksamhet
Varagården
Solhemmet
Ekhaga
Hemtjänst
Korttid/växelvård
Dagverksamhet
Gruppboende
Personlig assistans
Socialpsykiatri
Korttidsvistelse/tillsyn

Handlingstyp
SOL,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
SOL,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
SOL,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
SOL,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
SOL,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
LSS,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
LSS,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
LSS,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
LSS,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
LSS,- och HSL-journaler för aktiva
klienter
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Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar
1. Parter

Mellan Vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB har
följande överenskommelse om utlån av allmänna handlingar träffats.

2. Bakgrund och syfte

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade 2019 att bolagisera delar av vård- och
omsorgsnämndens verksamheter till ett helägt kommunalt bolag, Omsorg i Bjuv AB.
Verksamheterna som ska övergå till bolaget är inom tillståndspliktiga områden och
därmed måste Inspektionen för vård och omsorg (IVO) först godkänna att
verksamheterna får bedriva omsorgsverksamheten. Ett gemensamt startdatum för
bolagets alla verksamheter finns därmed inte utan övergången från nämnden till
bolaget sker successivt allt efter som tillstånden från IVO godkänns.
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i referenssyfte för
att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt behöver vård- och
omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och arkivredovisning kan
uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar garanteras såväl nu som i
framtiden. Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning
som verksamheternas tillstånd blir godkända.
Genom att vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med denna överenskommelse,
lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan såväl referenssyftet samt
arkivvårdssyftet uppnås.

3. Omfattning

Denna överenskommelse omfattar de allmänna handlingar som beskrivs i bilagan till
detta avtal.

4. Utlån och förvaring

a) Vård- och omsorgsnämnden medger att Omsorg i Bjuv AB lånar och förvarar
handlingarna från och med att detta avtal godkänts i kommunfullmäktige och
till och med att handlingarnas gallringsfrist löpts ut och de gallrats eller
levererats enligt rutin till kommunarkivet.
b) Omsorg i Bjuv AB får i sin tur inte låna handlingarna vidare.
c) Omsorg i Bjuv AB ska hålla handlingarna åtskilda från sina övriga handlingar
och arkiv.

5. Hantering och arkivvård

a) Vård- och omsorgsnämnden ska låna ut handlingar till Omsorg i Bjuv AB så
snart som handlingarna behövs för att kunna bedriva verksamheten.
b) Omsorg i Bjuv AB ska på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden förvara,
skydda, gallra, rensa, arkivera, ordna, förteckna och i övrigt hantera
handlingarna i enlighet med aktuell lagstiftning och i enlighet med föreskrifter
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c)
d)
e)
f)

g)

och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt kommunarkivets
handledning, råd och instruktioner.
Omsorg i Bjuv AB ska hantera handlingarna i enlighet med för verksamheten
gällande sekretessbestämmelser.
Omsorg i Bjuv AB ska hantera begäran om utlämnade av allmänna handlingar
inklusive sekretessprövning.
Omsorg i Bjuv AB får inte ändra i handlingarna.
Vård- och omsorgsnämnden ska tillhandahålla de
informationshanteringsplaner, gallringsbeslut, arkivbeskrivningar,
arkivförteckningar och andra dokument som Omsorg i Bjuv AB behöver för att
fullgöra sina åtaganden enligt denna överenskommelse.
Omsorg i Bjuv AB har i samband med den praktiska hanteringen rätt att
komplettera uppgifter och korrigera uppenbara felaktigheter i listan över
inventerade handlingar och utifrån detta vidta lämpliga åtgärder. Detta ska
dokumenteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt och redovisas om en
sådan efterfrågas.

6. Leverans till kommunarkivet

Omsorg i Bjuv AB ska leverera de handlingar som ska bevaras till kommunarkivet i
enlighet med vård- och omsorgsnämndens informationshanteringsplan och rutiner.

7. Arkivförteckning och arkivbeskrivning

a) Vård- och omsorgsnämnden ska föra in uppgifter om handlingarna i sin
arkivbeskrivning och arkivförteckning.
b) Omsorg i Bjuv AB ska föra in uppgifter om handlingarna i sin arkivbeskrivning.

8. Ändringar

Ändring och tillägg till denna överenskommelse ska vara skriftliga och undertecknade
av parterna.

9. Giltighet

Denna överenskommelse gäller från och med det datum överenskommelsen
godkänts av kommunfullmäktige och till dess att handlingarna gallrats eller levererats
till kommunarkivet efter att gallringsfristen löpt ut.

10. Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i första hand
avgöras av partnerna i samråd med kommunarkivet. Om inte samförstånd kan nås
ska partnerna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till kommunstyrelsen i
egenskap av arkivmyndighet för avgörande.

Bilaga

1. Lista över vilka handlingar som ska lånas ut.

Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.
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Ordförande
Vård- och omsorgsnämnden

VD
Omsorg i Bjuv AB
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TJÄNSTESKRIVELSE

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva-Marie Hasslöf,
eva-marie.hasslof@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-05-06

VON 2021-00068

Ert datum

Er referens

Utlån av allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB
Sammanfattning av ärendet
Delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har flyttats över till det
kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Detta påverkar även arkivbildningen för nämnden eftersom allmänna
handlingar ska hanteras olika i en myndighet och i ett enskilt organ. En
myndighets arkiv kan inte införlivas i ett enskilt organ. Kommunarkivarie har
tagit fram ett PM gällande hanteringen av vård- och omsorgsnämndens
arkiv vid bolagiseringen och rekommenderar att vård- och
omsorgsnämnden under en begränsad tid lånar ut allmänna handlingar som
Omsorg i Bjuv AB behöver för att bedriva sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06
Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar samt bilaga
PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och omsorgsnämnden

Ärendet
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i
referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt
behöver vård- och omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar
garanteras såväl nu som i framtiden. Genom att vård- och
omsorgsnämnden lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan
såväl referenssyftet samt arkivvårdssyftet uppnås.
Arkivlagens (1990:782) 14 § föreskriver att en kommunal myndighet som
upphört och dess verksamhet inte förts över till en annan myndighet ska
överlämna sitt arkiv till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) såvida inte
kommunfullmäktige har beslutat annat. Eftersom Omsorg i Bjuv AB
fortfarande behöver tillgång till vissa delar av arkivet för att bedriva sin
verksamhet är det inte möjligt att överlämna vård- och omsorgsnämndens
arkiv till arkivmyndigheten.
Enligt § 15 i lagen om överlämnade av allmänna handlingar (2015:602) får
kommunfullmäktige besluta att allmänna handlingar som kommit in eller
upprättats hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ och
förvaras där under en viss tid utan att handlingarna upphör att vara
allmänna. För att kommunfullmäktige ska få besluta om utlån av allmänna
handlingar krävs att myndigheten ska läggas ner eller upphöra med viss
verksamhet, att den verksamhet som handlingarna hänför sig till i
fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet och att det enskilda
organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva
verksamheten.
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Bjuvs kommun

2021-05-06
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Ovanstående förutsättningarna uppfylls då verksamheterna inom vård- och
omsorgsnämnden vars handlingar berörs numera bedrivs i Omsorg i Bjuv
AB.
Bjuvs kommuns arkivreglemente ger även möjlighet för utlån av handlingar
om ett avtal/överenskommelse skrivs mellan parterna.
De allmänna handlingarna som ska lånas ut till Omsorg i Bjuv AB är
journaler som upprättats i samband med insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) för pågående klienter.
Journalerna ska avslutas hos vård- och omsorgsnämnden innan de utlånas
och nya journaler i Omsorg i Bjuv AB ska skapas för de aktiva klienterna.
Detta gäller både de fysiska pappersjournaler och de digitala journalerna i
verksamhetssystem. Journaler för klienter som inte längre är aktuella i
verksamheterna ska fortsätta hanteras av vård- och omsorgsnämnden och
ska inte lånas till Omsorg i Bjuv AB.
Omsorg i Bjuv AB blir ansvariga för vård- och omsorgsnämndens handlingar
under tiden de förvaras hos bolaget men handlingarna ska förvaras åtskilt
från bolagets handlingar och ska inte införlivas i bolagets arkiv.
Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning
som verksamheternas tillstånd blir godkända. Lånetiden på handlingarna är
fram till att dess gallringsfrist inträffar och handlingarna antingen gallras eller
levereras till kommunarkivet i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
rutiner.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden förslå
kommunfullmäktige besluta att handlingar i bilaga överlämnas till Omsorg i
Bjuv AB utan att upphöra att vara allmänna.

Jessica Alfredson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Omsorg i Bjuv AB
Kommunarkivarie
Diariet

Eva-Marie Hasslöf
Nämndsekreterare
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2021-05-24
Vård- och omsorgsnämnden

§ 67

Dnr 2021-00068

Utlån av allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB
Sammanfattning
Delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har flyttats över till det
kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Detta påverkar även arkivbildningen för nämnden eftersom allmänna
handlingar ska hanteras olika i en myndighet och i ett enskilt organ. En
myndighets arkiv kan inte införlivas i ett enskilt organ. Kommunarkivarie har
tagit fram ett PM gällande hanteringen av vård- och omsorgsnämndens
arkiv vid bolagiseringen och rekommenderar att vård- och
omsorgsnämnden under en begränsad tid lånar ut allmänna handlingar som
Omsorg i Bjuv AB behöver för att bedriva sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06
Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar samt bilaga
PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och omsorgsnämnden

Ärendet
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i
referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt
behöver vård- och omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar
garanteras såväl nu som i framtiden. Genom att vård- och
omsorgsnämnden lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan
såväl referenssyftet samt arkivvårdssyftet uppnås.
Arkivlagens (1990:782) 14 § föreskriver att en kommunal myndighet som
upphört och dess verksamhet inte förts över till en annan myndighet ska
överlämna sitt arkiv till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) såvida inte
kommunfullmäktige har beslutat annat. Eftersom Omsorg i Bjuv AB
fortfarande behöver tillgång till vissa delar av arkivet för att bedriva sin
verksamhet är det inte möjligt att överlämna vård- och omsorgsnämndens
arkiv till arkivmyndigheten.
Enligt § 15 i lagen om överlämnade av allmänna handlingar (2015:602) får
kommunfullmäktige besluta att allmänna handlingar som kommit in eller
upprättats hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ och
förvaras där under en viss tid utan att handlingarna upphör att vara
allmänna.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-24
Vård- och omsorgsnämnden

För att kommunfullmäktige ska få besluta om utlån av allmänna handlingar
krävs att myndigheten ska läggas ner eller upphöra med viss verksamhet,
att den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska
bedrivas av det enskilda organet och att det enskilda organet behöver ha
tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten.
Ovanstående förutsättningarna uppfylls då verksamheterna inom vård- och
omsorgsnämnden vars handlingar berörs numera bedrivs i Omsorg i Bjuv
AB.
Bjuvs kommuns arkivreglemente ger även möjlighet för utlån av handlingar
om ett avtal/överenskommelse skrivs mellan parterna.
De allmänna handlingarna som ska lånas ut till Omsorg i Bjuv AB är
journaler som upprättats i samband med insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) för pågående klienter.
Journalerna ska avslutas hos vård- och omsorgsnämnden innan de utlånas
och nya journaler i Omsorg i Bjuv AB ska skapas för de aktiva klienterna.
Detta gäller både de fysiska pappersjournaler och de digitala journalerna i
verksamhetssystem. Journaler för klienter som inte längre är aktuella i
verksamheterna ska fortsätta hanteras av vård- och omsorgsnämnden och
ska inte lånas till Omsorg i Bjuv AB.
Omsorg i Bjuv AB blir ansvariga för vård- och omsorgsnämndens handlingar
under tiden de förvaras hos bolaget men handlingarna ska förvaras åtskilt
från bolagets handlingar och ska inte införlivas i bolagets arkiv.
Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning
som verksamheternas tillstånd blir godkända. Lånetiden på handlingarna är
fram till att dess gallringsfrist inträffar och handlingarna antingen gallras eller
levereras till kommunarkivet i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
rutiner.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård- och
omsorgsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att handlingar
i bilaga utlånas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra att vara allmänna.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-18 § 46

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
handlingar i bilaga utlånas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra att vara
allmänna.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsens förvaltning
Hanna Isero, huvudregistrator/kommunarkivarie
hanna.isero@bjuv.se
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Datum

Referens

2021-05-24

KS 2021-00260

Ert datum

Er referens

Utlån av allmänna handlingar från vård- och
omsorgsnämnden till Omsorg i Bjuv AB
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat den 2021-05-24 § 67 att föreslå
kommunfullmäktige att låna ut vissa allmänna handlingar i nämnden till
Omsorg i Bjuv AB.
Delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har flyttats över till det
kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Detta påverkar även arkivbildningen för nämnden eftersom allmänna
handlingar ska hanteras olika i en myndighet och i ett enskilt organ. En
myndighets arkiv kan inte införlivas i ett enskilt organ. Kommunarkivarie har
tagit fram ett PM gällande hanteringen av vård- och omsorgsnämndens
arkiv vid bolagiseringen och rekommenderar att vård- och
omsorgsnämnden under en begränsad tid lånar ut allmänna handlingar som
Omsorg i Bjuv AB behöver för att bedriva sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2021-05-24
Vård- och omsorgsnämnden, 2021-05-24, § 67 (samt bilagor)
Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar samt bilaga
PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och omsorgsnämnden

Ärendet
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i
referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt
behöver vård- och omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar
garanteras såväl nu som i framtiden. Genom att vård- och
omsorgsnämnden lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan
såväl referenssyftet samt arkivvårdssyftet uppnås.
Arkivlagens (1990:782) 14 § föreskriver att en kommunal myndighet som
upphört och dess verksamhet inte förts över till en annan myndighet ska
överlämna sitt arkiv till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) såvida inte
kommunfullmäktige har beslutat annat. Eftersom Omsorg i Bjuv AB
fortfarande behöver tillgång till vissa delar av arkivet för att bedriva sin
verksamhet är det inte möjligt att överlämna vård- och omsorgsnämndens
arkiv till arkivmyndigheten.
Enligt § 15 i lagen om överlämnade av allmänna handlingar (2015:602) får
kommunfullmäktige besluta att allmänna handlingar som kommit in eller
upprättats hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ och
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förvaras där under en viss tid utan att handlingarna upphör att vara
allmänna. För att kommunfullmäktige ska få besluta om utlån av allmänna
handlingar krävs att myndigheten ska läggas ner eller upphöra med viss
verksamhet, att den verksamhet som handlingarna hänför sig till i
fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet och att det enskilda
organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva
verksamheten. Ovanstående förutsättningarna uppfylls då verksamheterna
inom vård- och omsorgsnämnden vars handlingar berörs numera bedrivs i
Omsorg i Bjuv AB.
Bjuvs kommuns arkivreglemente ger även möjlighet för utlån av handlingar
om ett avtal/överenskommelse skrivs mellan parterna.
De allmänna handlingarna som ska lånas ut till Omsorg i Bjuv AB är
journaler som upprättats i samband med insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) för pågående klienter.
Journalerna ska avslutas hos vård- och omsorgsnämnden innan de utlånas
och nya journaler i Omsorg i Bjuv AB ska skapas för de aktiva klienterna.
Detta gäller både de fysiska pappersjournaler och de digitala journalerna i
verksamhetssystem. Journaler för klienter som inte längre är aktuella i
verksamheterna ska fortsätta hanteras av vård- och omsorgsnämnden och
ska inte lånas till Omsorg i Bjuv AB.
Omsorg i Bjuv AB blir ansvariga för vård- och omsorgsnämndens
handlingarna under tiden de förvaras hos bolaget men handlingarna ska
förvaras åtskilt från bolagets handlingar och ska inte införlivas i bolagets
arkiv.
Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning
som verksamheternas tillstånd blir godkända. Lånetiden på handlingarna är
fram till att dess gallringsfrist inträffar och handlingarna antingen gallras eller
levereras till kommunarkivet i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
rutiner

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
handlingarna överlämnas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra vara
allmänna.

Julia Pietrek
TF kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Omsorg i Bjuv AB
Kommunarkivarie
Diariet
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PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har tagit beslut om att bolagisera delar av vårdoch omsorgsnämndens verksamhet. Detta ska ske genom att skapa ett kommunalt
bolag som ska verka inom bland annat områdena särskilt boende, stödboende, LSSverksamheter, personlig assistans och korttidstillsyn. Myndighetsutövning mot
enskilda kommer dock att vara kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen.
I och med att denna organisatoriska förändring av nämndens område även påverkar
nämndens arkivbildning har detta PM tagits fram av kommunarkivarie och
kommunjurist för att styra den framtida arkivbildningen av nämnden och bolaget,
samt för att hantera nämndens nuvarande arkiv.

Begreppsförklaring
Arkivbildare är den myndighet, institution, organisation eller personer ur vars
verksamhet ett arkiv växer fram.
Arkivbildning är framväxten av ett arkiv genom avgränsning och strukturering av de
handlingar som uppkommer till följd av arkivbildarens verksamhet. När
arkivbildningen bryts får ingen ny information tillföras det avslutade arkivet.
Arkivförteckning är en systematisk redovisning av arkivets innehåll. Upprättas enligt
allmänna arkivschemat i serier och volymer. Fungerar som ett praktiskt och detaljerat
sökhjälpmedel för både den egna verksamheten och allmänheten.

Förutsättningar för att bryta arkivbildningen
En grundbult i god arkivvård är att styra och planera arkivbildningen. För att
myndigheternas arkiv ska bli överskådliga och att handlingarna ska höra ihop med
korrekt verksamhet ska en arkivbildare bara ha ett arkiv. Detta innebär att när en
myndighets verksamhet avslutas eller väsentligt ändras ska arkivbildningen brytas.
Enligt arkivlagen § 14 (1990:782) ska en kommunal myndighet som upphört och dess
verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet överlämna sitt arkiv
till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat
annat. I § 16 lagen om överlämnade av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)
får fullmäktige besluta att allmänna handlingar hos en kommunal myndighet får
överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att
handlingarna upphör att vara allmänna. Ett kommunalt bolag anses vara ett enskilt
organ och det finns därmed möjlighet att överlämna en myndighets arkiv till bolaget
under en viss tid. I § 3 lagen om överlämnade av allmänna handlingar för förvaring
finns vissa förutsättningar för att det ska vara tillåtet. Dessa är:
1. myndigheten ska läggas ned eller upphöra med en viss verksamhet,
2. den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska bedrivas av
det enskilda organet,

3. det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva
verksamheten,
4. någon annan överföring av uppgifterna i handlingarna inte utgör ett godtagbart
alternativ till ett överlämnande med hänsyn till gällande föreskrifter och till
myndighetens eller det enskilda organets verksamhet, och
5. en arkivbeskrivning och arkivförteckning finns tillgänglig för de handlingar som
begärs överlämnade.
Bolagisering av vissa delar av vård- och omsorgsnämnden uppfyller förutsättningarna
ovan. Punkt 5 innebär att arkivet som överlämnas ska vara avslutad och
slutförtecknad i en arkivförteckning.
Praktiskt innebär detta att arkivbildningen bryts för de delar av vård- och
omsorgsnämndens verksamhet som övergår till bolaget. Vård- och omsorgsnämnden
kommer fortsätta att vara en arkivbildare och dess arkiv kommer fortsätta växa. Det
kommer även att skapas en ny arkivbildare i form av bolaget, Omsorg i Bjuv AB.
Sammanfattning








Arkivbildningen för vård- och omsorgsnämnden bryts för de delar som övergår
till bolaget. De delarna av nämndens arkiv ordnas och förtecknas.
Kommunfullmäktige tar beslut att de delar av nämndens arkiv som bolaget
behöver i sin verksamhet lånas ut till bolaget under en specificerad tid. Efter
lånetidens slut ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten.
De lånade handlingarna och bolagets handlingar ska förvaras på ett sätt som
gör att handlingarna tydligt hållas separerade och ingen blandning av
handlingarna är möjlig.
En notering om att handlingarna förvaras hos bolaget ska göras i nämndens
arkivbeskrivning.
Bolaget står för framtida kostnader för det överlämnade arkivet under tiden det
förvaras hos dem. Arkivmyndigheten har tillsyn över hur bolaget sköter sina
nuvarande och den tidigare verksamhetens allmänna handlingar.

Journaler
De handlingstyper som främst kommer att påverkas av att arkivbildningen bryts är
journaler för individer som skapas inom verksamheten enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387). Detta är typexempel på den slags
handlingar som bolaget under en tid kommer behöva för att bedriva sin verksamhet.
Men eftersom arkivbildningen bryts och handlingarna ska slutförtecknas måste även
alla journaler avslutas. För de individer som fortfarande är brukare inom
verksamheten ska en ny journal skapas i bolaget.
De akter som väntar på gallring ska inte överlämnas till bolaget utan ska fortsätta
förvaras hos nämnden till dess att gallringen sker. Detsamma gäller bevarandeakter
som skapats hos nämnden. Dessa ska vara kvar i nämndens förvar till dess att
leverans till kommunarkivet sker.

Hantering av SoL och LSS- journaler i bolaget
Journaler som hanteras i en enskild verksamhet skiljer sig från hur samma
handlingar hanteras i en myndighet. 7 kap. 3 § Socialtjänstlagen föreskriver att
gallringsskyldigheten inträffar två år efter att sista anteckning gjorts i akten i en
enskild verksamhet. I jämförelse med en socialnämnd där samma information ska
gallras fem år efter sista anteckning gjorts (12 kap § 1 SOL). Dock får handlingarna
överlämnas till den beslutande socialnämnden genom att det avtalas. Ett avtal
kommer att skrivas mellan Omsorg i Bjuv AB och Vård- och omsorgsnämnden där
handlingarna vid gallringsskyldigheten överlämnas från bolaget till nämnden.
Nämnden kommer sedan förvara handlingarna i tre år till innan de gallras. Orsaken
är att en gallringsfrist på två år är att anses för kort för handlingar av den vikt som
journaler har för den enskilde individen. Genom att överlämna handlingarna kan den
normala gallringsfristen fortsätta användas.
Handlingar för personer födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad ska även i enskild
verksamhet fortsatta vara undantagna gallring. Handlingarna ska däremot
överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen när
gallringsskyldigheten inträder (7 kap § 3a SoL andra stycket). I samband med
gallringen av resterande handlingar överlämnas bevarandehandlingarna till
kommunarkivet.
Samma bestämmelser gäller även för akter som skapas i samband med insatser
enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade.
Arkivbildaren är fortfarande Omsorg i Bjuv AB trots att handlingarna en tid har
överlämnats till Vård- och omsorgsnämnden.
”Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats
eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, stödboende eller sådant boende som
avses i 5 kap. 7 § tredje stycket ska överlämnas för bevarande till den socialnämnd
som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder.”

HSL- journaler
Enligt Patientdatalagen (2008:355) ska journaler bevaras i minst 10 år för att sedan
gallras. I Vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan står att HSLjournaler ska gallras efter 10 år men att akter för personer födda den 5:e,15:e och
25:e varje månad ska undantas gallring och bevaras. Samma princip ska fortsätta
gälla även i bolaget.
Sammanfattning




Alla journaler i nämndens verksamheter avslutas, både elektroniska och i
pappersform, och arkiveras. Nya journaler öppnas hos bolaget för de brukare
som fortfarande är aktiva.
Journaler som fortfarande behövs i bolagets verksamhet lånas till bolaget
under en viss tidsperiod för att sedan gallras eller levereras till kommunarkivet.






SoL- och LSS journaler i bolaget överlämnas till Vård- och omsorgsnämnden
två år efter sista anteckning. Vård- och omsorgsnämnden gallra handlingarna
efter 3 år, det vill säga när gallringsskyldigheten infaller.
Akter för personer födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad överlämnas till
nämnden när gallringsskyldigheten inträder.
Personakter för barn placerade barn ska bevaras och överlämnas till vård- och
omsorgsnämnden när gallringsskyldigheten inträder.
HSL-journaler gallras efter 10 år förutom de akter för personer födda den 5:e,
15:e och 25:e som ska bevaras. Akterna för bevarande ska levereras till
kommunarkivet när gallringsskyldigheten inträder.

