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§ 61 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

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

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-03-24.    
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 63 Dnr 2021-00069  

Yttrande över översiktsplan 2021 Klippans kommun, 
samrådshandling 

Sammanfattning 

Klippans kommuns genomför samråd gällande förslag till översiktsplan 2021 
mellan 18 januari och 30 mars 2021. Samrådshandlingen innefattar bland 
annat Klippans planeringsförutsättningar, utvecklingsinriktning avseende 
bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer. Därtill ingår även 
avsnitt gällande markanvändning samt värden och hänsyn.     
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2021-03-19 
Översiktsplan 2021 Klippans kommun, samrådsversion  
  

 

Ärendet 

Klippans kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan med tidshorisont 
2026. Klippans kommun önskar ta del av synpunkter avseende deras 
förslag till översiktsplan som är ute på samråd. Bjuvs kommun och Klippans 
kommun, som inte är grannkommuner, har tillsammans med övriga 
Söderåskommuner (Åstorp och Svalöv) tagit fram och antagit 2001-2002 
Fördjupad översiktsplan för Söderåsen. För närvarande samverkar Bjuv och 
Klippan bland annat inom ramen för Familjen Helsingborg, Destination 
Söderåsen.  

Klippans kommuns nu gällande översiktsplan är antagen år 2013 och under 
2019-2020 har Klippan uppdaterat planen. Enligt vad som framgår i 
samrådshandlingen ligger uppdateringen för det första i aktualisering av 
fakta och statistik, för det andra nya förslag till utvecklingsområden gällande 
bostäder och verksamheter, för det tredje har planer och förslag på 
infrastrukturprojekt tillkommit samt slutligen har översiktsplanen 
digitaliserats. Samrådshandlingen, förslag till översiktsplan 2021, är tänkt att 
ersätta Klippans kommuns tidigare översiktsplan från 2013.     

Samrådshandlingen är uppdelad i fyra kapitel, enligt följande: 
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1. I den första delen presenteras planeringsförutsättningar, som utgörs 
av visioner och mål, och som ligger till grund för de 
ställningstaganden som görs i planförslaget.  

2. I den andra delen presenteras Klippans kommuns 
utvecklingsinriktning som visar funktioner och funktionella samband 
avseende de tre grundläggande strukturerna bebyggelse, natur och 
friluftsliv samt kommunikationer.  

3. I den tredje delen redovisar Klippans kommun grunddragen för den 
framtida mark- och vattenanvändningen.  

4. I den fjärde delen presenteras värden och hänsyn till intressen. 

I granskningshandlingens tredje kapitel beskriver Klippans kommun sin 
befolkningsutveckling mot tänkt mål. Klippans kommun har som mål att till 
år 2026 uppnå 19500 invånare, vilket innebär en befolkningsökning om 250 
personer och 125 nya bostäder per år.  

Nedan presenteras några kommentarer på översiktsplaneförslaget.  

 

Mellankommunal samverkan 

Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och önskar ett fortsatt gott 
mellankommunalt samarbete i de frågor vi har gemensamt. Klippan lyfter 
fram flera mellankommunala intressen och mellankommunala samarbeten 
på ett positivt sätt. Framförallt är det de gemensamma målen och 
ställningstagandena i Familjen Helsingborg som tydliggörs, något som Bjuvs 
kommun ser positivt på.  

Frågor som behandlas i Klippans översiktsplan som berör Bjuvs kommun 
och där kommunerna har eller borde ha gemensam diskussion utgörs bland 
annat av utveckling av grönstruktur och trafikfrågor där Skånebanan och 
Söderåsen omnämns.  

I Klippans kommun finns flera och viktiga, närliggande rekreationsområden 
för de boende i Skåne och Bjuvs kommun. Vi ser positivt på att dessa 
områden utpekats som fortsatt viktiga och centrala för utvecklingen av 
Klippans kommun och för regionen i övrigt. Bjuvs kommun är positiv till att 
även Klippans kommun anser det viktigt att utveckla besöksnäringen med 
hjälp av Söderåsen och destination Söderåsen.  

Söderåsen är ett stycke unik natur ur svenskt perspektiv. Den särpräglade 
naturen och det varierade landskapet har gjort området till ett riksobjekt för 
naturvård och friluftsliv. Söderåsen är viktig att betrakta som en helhet från 
Åstorp i väster till Röstånga i öster. I Skåne är de sammanhängande 
naturområdena begränsade och Söderåsen är en av få platser i Skåne som 
har stora sammanhängande skogar utan avbrott av störande verksamheter 
och biltrafik. 
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Fördjupad översiktsplan för Söderåsen 

Bjuvs kommun har tillsammans med Söderåskommunerna tagit fram en 
fördjupning av översiktsplan för Söderåsen som antogs i fullmäktige, Bjuvs 
kommun, år 2002. Bjuvs kommun anser att fördjupningen i sina styrande 
egenskaper är inaktuell och på sikt inte längre bör utgöra beslutsunderlag 
för den kommunala planeringen. Vidare menar Bjuvs kommun att den 
fördjupade översiktsplanen för Söderåsen ska ses som en 
värdebeskrivning, planeringsunderlag samt kunskapsunderlag vid planering 
och i samverkan Söderåskommuner emellan. 

Enligt förändringar i PBL som trädde i kraft i april 2020 kommer FÖP 
Söderåsen att automatiskt upphävas 1 januari 2022.  

Bjuvs kommun önskar ett förtydligande kring huruvida Klippans kommun 
anser att FÖP-Söderåsen upphör att vara en formell fördjupning av 
översiktsplanen. 

 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
Klippans kommun. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Klippans kommun. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Klippans kommun, plan och byggavdelningen, plan.bygg@klippan.se  
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
 

 

 

mailto:plan.bygg@klippan.se
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§ 64 Dnr 2021-00131  

Överenskommelse med privatperson om 
fastighetsreglering gällande fastigheterna Selleberga 
17:1 och Selleberga 9:3 Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastigheterna Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats till bakgrund 
av att kommunens hyresgäst Findus R&D använder denna del av 
fastigheten Selleberga 9:3 för underhåll av sina växthus med mera.  
  
Kommunen har nu till avsikt att överlåta ett markområde om ca 160 kvm 
från fastigheten Selleberga 17:1 som gränsar till fastigheten Selleberga 9:3 
som ägs av Rikard Fristedt och Pernilla Andersson. 

I utbyte kommer Rikard Fristedt och Pernilla Andersson överlåta ca 160 kvm 
av fastigheten Selleberga 9:3 till Kommunen (det område som Findus R&D 
idag använder). 
 
Ersättningen för marken är satt till 0 kronor. Den slutgiltiga arealen kan 
kommas att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildningskostnaden kommer att betalas av Fastighetsägaren till 
Selleberga 9:3, Rikard Fristedt och Pernilla Andersson. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021–03–17 
Avtal om fastighetsreglering med bilagor 
Översiktskarta 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 
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Ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering för kommunens 
räkning. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Selleberga 9:3 och Selleberga 17:1. 

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

 
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 65 Dnr 2021-00134  

Köpeavtal mellan Bjuvs kommun och Kamper AB 
gällande del av fastighet Billesholms gård 10:1 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett köpeavtal mellan Bjuvs 
kommun och Fastighetsbolaget Kamper AB. 

Kommunen har till att avsikt att överlåta ett markområde om ca 2 133 kvm 
av fastigheten Billesholms gård 10:1 enligt gällande detaljplan 1260-P12 
antagen 1988-04-15 till Fastighetsbolaget Kamper AB, lagfaren ägare av 
fastigheterna Billesholms gård 10:11 och Billesholms gård 10:22. 

Köpeskillingen är satt till 210 870 kronor enligt tidigare överenskommelse 
daterad 2018-12-06. 

Positivt planbesked finns för en ändrad användning av marken mellan den 
tillkommande fastigheten och Billesholms gård 10:11. I avvaktan på att 
detaljplaneändringen ska bli klar kommer kommunen upplåta det aktuella 
området till Fastighetsbolaget Kamper AB med nyttjanderätt. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2021-03-16 
Köpeavtal med bilaga 
Nyttjanderättsavtal med kartbilaga 
Tidigare överenskommelse från 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-03, § 23. 
Översiktskarta 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen att:  

Godkänna upprättat köpeavtal med Fastighetsbolaget Kamper AB.   

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna upprättat köpeavtal med Fastighetsbolaget Kamper AB (org.nr 
559068–2356). 

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

      
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 66 Dnr 2021-00151  

Redovisning av motioner som ännu ej avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall 
redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.    

 

KS 2020-00190  

Motion från Nils Nilsson (C) 
angående donation av utsmyckning i 
Ekeby 

Anmäld i fullmäktige 2020-04-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00324  

Motion från Anders Månsson (S): 
angående bibliotek med tillhörande 
lokaler 

Anmäls i fullmäktige 2020-09-24. 

KS 2020-00409  

Motion från Anders Månsson (S) 
och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Anmäld i fullmäktige 2020-08-27. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

KS 2020-00472  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen 
Gamla Bjuv 

Anmäld i fullmäktige 2020-10-29. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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KS 2020-00504  

Motion från Anders Månsson (S) 
angående namnbrickor till 
förtroendevalda vid besök i 
förvaltningarnas lokaler 

Anmäld i fullmäktige 2020-11-04. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 
 

KS 2021-00093  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående mat för distribution eller 
avhämtning 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

KS 2021-00094  

Motion från Ulrika Thulin (S) 
angående ordning och reda på 
anställningsavtalen 

Planeras anmälas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24    

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.   

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.   

 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 67 Dnr 2021-00152  

Redovisning av medborgarförslag som ännu ej 
avslutats 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § bör ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som 
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och 
övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av 
kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning 
ännu inte slutförts.  

 

KS 2020-00540  

Medborgarförslag angående 
hundrastgård/hundhägn 

Anmäld i fullmäktige 2020-12-10. 
Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Behandlad i tekniska nämnden 
2021-02-23, § 17. 
Planeras behandlas i 
kommunfullmäktige 2021-04-26. 

KS 2021-00117  

Medborgarförslag angående stöd 
och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

Planeras anmälas i fullmäktige 
2021-04-26. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2021-03-24  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen.     

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen.     
 
 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 68 Dnr 2021-00012  

Information om covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Christer Pålsson informerade om pandemiläget i Bjuvs 
kommun. 
Skolorna återgår successivt till mer närundervisning. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har börjat planera för eventuella 
sommaraktiviteter och hur de kan genomföras. 
 
När det gäller aktuell lägesbild för Skåne finns information här: 
https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ 
 
 
Samlad information om vad som gäller just nu finns på krisinformation.se: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-
coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu 
 
Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige och det 
totala antalet vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sverige varje 
vecka: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/statistik/ 

      
      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

      
 

 

 

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

